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1:000$ para pagamento de ajudas de custo que
deixou de receber o Dr , Rodrigo Corrêa de
Araujo. 256

N. 7.359 - JUSTICA E NEGOCIaS INTERIORES - Decreto de
18 de março de 1909 - Abre ao Ministerío da
Justiça e ~egocios Interiores o credito especial
de 14:300S para pagamento da ajudá de custo e
de subsidios que deixou de receber Theotonio
Raymundo de Brito . 21í6

N. 7.360 - JUSTICÀ E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto de
. 18 de março de 1909 - Abre ao Minísterio da

Justiça e Negocies Interiores o credito especial
de 1:6508 para pagamento de subsidlos que
deixou de receber Sebastião Fleury Curado. . 257

N. 7.361 - JUSTICA E NEGOCIOS I.l'l'TERIORES - Decreto de
18 de março de 1909 - Crêa mais.duas brigadas
de artilharia de guardas nacionaes na comarca
da capital do Estado da Bahia. 257

N. 7.362 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - DG
ereto de 18 de março de 1909 - Autoriza o con
tracto de construção da secção de estrada de
ferro de Alberto Isaacson a BeIlo Horizonte. . 258

N. 7.363 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLrcAS - De
creto de 18 de março de 190~ - Concede auto
rização a « Alves Braga Rubber Estares and Tra
ding Company, Limited », para funccionar na
Bepublíca . 266

N. 7.364 - FAZENDA - Decreto de :H de março de 1909 
Abre ao Mínísterlo da Fazenda o ecedíto de
250:000$, sapplementar {L verba - Exercíclos
findos - do exercício de 1908. 295
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N. 7.365 ;... FAZENDA. - Decreto de 2-1 de marco de 1909 
Abre ao l\Iinisterio da Fazenda '0 credito de
20: OOOS, supplementor á verba - Ajudas de
custo - do exercício de -1908. . • • • . 295

N. 7.36ü - FAZENDA - Decreto de 2-1 de marco de -1909
Abre ao Mínisterio da Fazenda '0 credito de
25:000S, supplementar á verba - Aposentados
- do exercícío de 1908. . . . . . '. . 296

"N. 7.3ü7 - .JUSTICA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto de
24 de março de 1909 - Abre ao Mínísterío da
Justiça e Negocios Interiores o credito especial
de :100:000$ para occorrer ás despesas com o
estabelecimento de laboratorios de ensino te-
chnico-industrialna Escola Polytechnica. 296

N. 7.368 - INDUSTRIA., VIAÇXO E OBRAS PUBLICAS - De
creto de 24 de marco de 1909- Concede as
vantagens e regalias 'de paquetes aos vapores
« Campeiro" e « Tropeiro ", de propriedade da
Empreza de Navegação Sul Rio Grandense. . 297

N. 7. 3()9 - INDUSTRIA, VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS - De
creto de 24 de março de 1909 - Concede á
Empreza de NavegaçãoEspírito Santo-Caravellas,
com séde nesta capital, os favores de que tem
gosado o Lloyd- Brazileiro , exceptuada a sub
venção, para um ser.víço de navegação regular
entre os portos da Republica. 298

N. 7.369 A. - .JUSTICA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto
de 24 de marco de -1909 - Abre ao l\Iinisterio
da Justiça e Negoeíos Interiores o credito especial
de -lQO:0005.para occorrer ás despezas vcoirio
estabelecimento de laboratorios de ensino te-
chníco-lndustríal na Escola Polytechúica. 303

N. 7.370 - INDUSTRIA,VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - De-
creto de 24 de marco de -1909 - Rectifica o
decreto n , 7.043, de 23 de julho de 1908 303

N.7.371 INDU8TRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - De-
creto de 24 de março de 1909 - Autoriza o con
tracto para construcção da secção da Estrada
de Ferro Oeste de Minas entre S. Vicente e Bom
Jardim. 304

N. '7.372 - FAZENDA - Decreto de 27 de marco de -1909 -
. Abre ao Minísterio da Fazenda 'O credito de

757:3595359,supplementar á verba -19" - Mesas
(je flendí\~ e Ccllectorías-« doexercloío de HIQ8, 3i~
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N; 7.373 - FAZENDA - Decreto de 30 de marco de 1900 
Abre ao Ministerio da Fazenda'o credito de
520 :OOOS, supplementar á verba - Alfandegas
- do exercicio de -l!)08. 313

N. 7. 37± - FAZENDA - Decreto de 30 de março de -l!)09 
Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de
000:7848207, supplementar á verba - Juros dos
depositos das Caixas Economicas e Monte de Soe-
corro - do exercicio de 1908. . 313

N. 7.375 - JUSTICA E NEGOCIOS INTERIORES,- Decreto de
30 de março de 1969 - Abre ao Minísterlo da
Justiça e Negocios Interiores o credito especial
de 11: 518S para occorrer ao pagamento de des
pezas realizadas com a segunda época de exames
de preparatorios. 314

N. 7.376 - INDUSTRIA, VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS - De
creto de 30 de março de 1909'- Concede autori
zação á ({ Maranhão Obras Publicas Compauy,
Limited )l, para funccionar na Hepubllca , • . 311

N. 7.377 - INDUSTRrA, VrAçÁO E OBRAS PUBLICAS - De
creto de 30 de março de 1909 - Declara de utili
dade publica a desapropriação de um. terreno
triangular na frente do predio n. Hj4 da rua da
America; na Capital Federal, e approva a res-
pectiva planta. 36-í:

N. 7.378 - HELACÜES EXTERIORES - Decreto de 30 de
março de :1009 - Crêà. um Consulado em Co-
lombo, ilha de Ceylão. 364

N. 7.370 - HELAÇÕES EXTERIORES - Decreto de 30 de
marco de :1909 :.- Crêa um Vice-Consulado em
Corblja , na' margem esquerda: do 'Igarapé Bahia,
Ilepublíca da Bolivia . 365

N. 7.380 - FAZENDA - Decreto de 30.de marco de :1909 
Abre ao l\Iioisterio da Fazenda" o credito de
80:000S, supplementar á verba -Juros dos em
prestimes do cofre de orphãos - no exercicio de
1908. 365

~. 7.38:1 - INDUSTRIA, VIAÇIO E OBRAS PUBLICAS - De
creto de 7 de ahril de 1909 - Abre ao Ministerio
da Industria, Viação e Obras Publicas o credito
de 250: OOOS para occorrer ás despezas com os
trabalhos preparatorios do recenseamento a
realizar-se em 1910. 366
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N. 7.382 ~ GUERRA~ Decreto de 15 de abril de HlO9 ~
Abre ao Ministerío da Guerra o credito especial
de 10 :OOOS para pagamento á Sociedade « Tiro
Nacíoual de S. Paulo» do subsidio de que trata
o art. l° da lei n. 1.503, de 5 de setembro de
1906. 366

N. 7 .383 ~ FAZENDA ~ Decreto de 15 de abril de 1909 ~
Cassa a autorização concedida pelo decreto
ti, 7.1-11, de 17 de setembro .de 1908, para a
Sociedade Anonyma « Kosmos Jl, sociedade na
cional de pensões vitalicias, funccionar na He-
publica. 367

N. 7.384, ~ i?AZENDA ~ Decreto de 15 de abril de 190\1 ~
Approva, com modificações, os estatutos da Com-
panhia de Seguros « Previdencia do Sul». 367

N. 7.385 ~ INDUSTRIA, VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS' - De
creto de 15 de abril de J 909 ~ Approva os
projectos e orçamento na importancia de
4.285:7218592 em substítuíção dos que foram
approvados pelo decreto n. 6.608, de 16 de
agosto de 1907, para a construcção de diversas
obras no porto de Santos . 377

N. 7.386 ~ JUSTICA E NEGOmOS INTERIORES - Decreto de
22 de abril de 1909~ Créa mais uma brigada
de infantaria de guardas nacionaes na comarca
da capital do Estado da Bahia. 377

N. 7. 387 ~ RELACÕES EXTERIORES ~ Decreto de 24,de abril
de {909 ~ Manda executar a Convenção Hadio
telegraphica, o accõrdo addícional, .protocollo
final e respectivo regulamento, concluídos em
3 de novembro de 1906 entre o . Brazil e varias
Potencias . 378

N. 7. 388 ~ GUERRA~ Decreto de 29 abril de 1909-
. Approva o regulamento da Secretaria de Estado

~GM~. ~

N. 7.389 - GUERRA ~ Decreto de 29 de abril de 1909 ~ Ap-
prova o regulamento do Estado-Maior do Exer-
cito. 439

N. 7.390 - MARINHA - Decreto de 29 de abril de 1909 ....
Supprime a Directoria de Meteorologia da Su
períntendencia de Navegação e crêa uma secção
de Meteorologia na Dírectoría de Hydrographia
e Oceanograpbia da mesma repartição e dá
outras providencias. 4&11
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7.391 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - De
creto de 29 de abril de 1909 - Declara caduca
a patente de privilegio de invenção n. 4.466, de
28 de novembro de 1905, concedida a Joseph
Florentin Lebre para aperfeiçoamentos em
caixas de descargas para lavagem. 446

N. 7.392 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - De
creto' de 29 de abril, de 1909 - Concede as varro.
tagens e .regalías de paquetes aos vapores Ipú,
Rio e Sobral, de propriedade da Empreza de
Navegação L. Lorentzen. . . . . . • . ·1,47

N. 7.393 ._- GUERRA - Decreto de 6 de maio de 1909 - Abre
ao IIIinisterio da Guerra o credito especial de
10: 000$ 'para pagamento á Sociedade Tiro Bra
zileiro Federal do subsidio de que trata o art. 1°
da lei n , :1..;;03, de 5 de setembro de 1906. 448

N. 7.39,), - JUSTIÇA. E NEGúCIOS INTERIORES - Decreto de
6 de 'maio de 1909 - Créa mais uma brigada de
lníautarlà e uma de cavallarra de guardas na
clonaes na comarca de Cannavreiras; no Estado
da Bahia . 449

N. 7.395 - JUSTICA ENEGOClOS INTERTOHES -,Decreto de
6 de maio de 1909 - Crêa mais uma. brigada de
infantaria de guardas nacíonaes. na comarca de
Itaparica, no Estado da Bahia. . . . . : 449

N. 7.3% -INDUSTRIA, VIAÇIO EI OBRAS PUBLICAS -:- ne
ereto de 6 de maio de 1906 - Approva com
modificações os estudos definitivos e respectivo
orcameuto do trecho de \)8kilornetros e 20 metros
ligando a: estação do Alegre, da Estrada de
Ferro de Caravellas, no Estado do Espirito Santo,
ao kílometro 39 da linha de Santa Luzia ao
Manhuassú, no Estado de Minas Geraes. 450

N. 7,307 - GUERRA - Decreto de f.l: de maio de 1909-
. Extingue a Secretaria da Guerra, a Intendenoía

Geral da Guerra e as Dlrecções Geraes de Saude,
Artilharia, . Engenharia e Contabilidade da
Guerra. 450

N. 7.398 - lIIARINHA - Decreto de 1.4 de maio de 1909-
, Abre' ao Mínisterio da Marinha o credito especial

de 100: 000$ para a concessão de premies pe-
cuniarios aos me!horesatiradores. . . • . 4111

N. 7.399 - MARINHA - Decreto de 14 de maio de 19m1
Manda adoptar nova tabella de gratificações
para as praças do Corpo de Marinheiros Naclonaes 41>2
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N. 7.q,00 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto de
14 de maio de 1909 - Abre ao Mínísterio da
Justiça e NegociosInteriores o credito especial de
1 :500S para pagamento de subsidios que deixou
de receber o Dr , Antonio Gonçalves Chaves. Mj·1

N. 7.401 - JUSTIÇA E NEGOCIOS m:rERIORES - Decreto de
14 de maio de 1909 - Abre ao l\Iinisterio da
Justiça e Negocios Interiores o credito especial
de 800S para pagamento de ajuda de custo que
deixou de receber o general Antonio Adolpho da
Fontoura Menna Barreto . . . . . . . 45ti

N. 7.402 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto de
H de maio de 1909 - Abre ao l\Iinisterioda.
Justiça e NegociasInteriores o credito especial de
4: 575S para pagamento de subsidias que deixou
de receber Euclides Vieira Malta. 45li

N. 7.403 - JUSTICA E NEGOCroS INTERIORES ~ Decreto de
H, de maiode 1909 - Abre ao Ministério da Jus
tiça e Negocies Interiores-o credito especial de
H:350$ para pagamento de subsidios que deixou
de receber Francisco LeopoldoRodrigues Jardim .J..5IJ

N. 7. 40.\: - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto de
14 maio de 1909 - Crêa mais uma brigada de
cavallaria de guardas nacionaes na comarca da
capital do Estado da Bahia . 457

N. 7.405 - JUSTICA E NEGOCIOS INTERIORES -.- Decreto de
14 de maio de 1909 - Crêa mais uma brigada
de infantaria de guardas nacíonaes na comarca
de Bom Conselho, no Estado da Bahia. 457

N. 7.406 - JUSTIÇA E NEGOCIOS. INTERIORES - Decreto de
14 de maio de 1909 - Crea mais uma brigada
de cavallaría de guardas naeíonaes na comarca
de Minas do Rio de Contas, no Estado da Bahia. 458

N. 7 J±07 - JUSTICA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto de
H ele maio de 1909 - Créa mais uma brigada
ele infantaria, uma de cavallaria e uma de arti
lharia de guardas nacionaes na comarca de
Conquista, no Estado da Bahia. 458

N. 7.408 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto de
-l4 de maio de 1909 - Crea mais uma brigada
de infantaria de guardas nacíonaes no município
de Iguarassú , no Estado de Pernamb'lco.. 45íl
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N. 7.409 - JUSTIÇA E NEGOCIOS mTERIORES - Decreto de
14 de maio de 1909 - Crêa urna brigada de
cavallaria de guardas nacionaes na comarca de
Correntína, no Estado da Bahia . 459

N. 7.410 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - De
creto de 14 de maio de 1\)09 - Abre ao Minis
teria da Industria, Viação e Obras Publicas o
credito de 500:000$ para terminar o alarga
mento da bitola da Estrada de Ferro Central do
Brazíl até á cidade de S. Paulo. 460

N. 7.411 - mDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - De
creto de 14 de maio de 1909 - Altera o traçado
da linha ferrea de Monte Bonito á Barra, da
«Compagnie Françaíse du Port de Rio Grande
do Sul», a que se refere o decreto n. 7.159, de
29 de outubro de 1908. 460

N. 7.412 - GUERRA - Decreto de 21 de maio de 1909
Abre ao l\finisterio da Guerra o credito especial
de 34:000$ para prover ao tratamento de
officiaes e praças no Exercito no estabelecrmento
thermal de Poços de Caldas. 462

N. 7.413 - FAZENDA - Decreto de 21 de maio de '1909
Revoga o art. 6 do regulamento que baixou com
o decreto 11. 9.712, de 5 de fevereiro de 1887. 462

N. 7.414 - JUSTICA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto de
21 de maio de 1909 - Créa mais uma brigada
de cavallaría de guardas nacíonaes na comarca
de CaraveIlas, no Estado da Bahia. 463

N. 7.415 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto de
21 de maio de 1909 '- Créa mais uma brigada
de cavallaria de guardas nacíonaes na comarca
de Curralinho, no Estado da Bahia. 463

N. 7.4-16 - JUSTIÇA E NEGOCIOS mTERIORES - Decreto de
~1 de maio de 1~09 - Créa mais uma brigada
de infantaria de guardas nacíonaes na comarca
de Ilhéos, no Estado da Bahia. 464

N. 7.417 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto de
21 de maio de 1909 - Crêa mais uma brigada
de artilharia de guardas nacíonaes na comarca
de Valença, no Estado da Bahia. 464

N. 7.418 - JUSTIÇA E NEGOCIOS mTERIORES - Decreto de
21 de maio de 1909 - Abre ao Minísterío da
Justiça e Negocias Interiores o credito especial
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de 4: 571>$ para pagamento de subsidias que
deixou de receber Carlos Augusto Garcia Fer-
reira. 46;;

N. 7.~:l.9-INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLlCAS--De-.
ereto de 2:1. de maio de 1\!O\! - Declara caduca a
patente de privilegio de invenção n. 4.499, de
13 de janeiro de 1906, concedida a Maximino
Pinto Mendes para um novo systema de escada
portatil para casas de negocio. . .'. . . 46;;

N. 7.420 -INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - De
creto de 21 de maio de 1909 - Abre ao Mínísterío
da Industrla, Viação e Obras Publicas o credito
de 300:000$ para ser applicado á construcção
da Estrada de Ferro da Cruz Alta á foz do Ijuhy. 466

N. 7.42,1 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto de
27 de maio de 1909 - Créa mais uma brigada de
infantaria. de guardas nacionaes na comarca
de Camisão, no Estado da Bahia. 466

N. 7.422 - JUSTIÇA E NEGOCIOS li'l"TERIORES - Decreto de
27 de maio de 1909 - Abre ao Ministerio da
Justiça e Negocias Interiores o credito especial de
3: 71>0$ para pagamento de subsidios que deixou
de receber Francisco Cornelio da Fonseca Lima. 467

N. 7.423 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - De
creto de 27 de maio-de 1909 - Modifica a dire
ctriz da estrada de ferro projectada entre a de
Goyaz e a cidade de BelIo Horizonte, a que se
relere o decreto n. 7.033, de 16 de julho de
1908. 467

N. 7.424 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - De
creto de. 27 de maio de 1909 - Approva com
modificações os estudos definitivos e respectivo
orçamento do trecho de 137 kilometros, a partir
da estaca 3.970, da revisão dos estudos na
margem direita do Rio Doce, pouco abaixo de
Derrubadinha . 468

N. 7.42;;- INDUSTRIA, V1AÇÃO E OBRAS.PUBLICAS - De
creto de 27 de maio de 1909 Trans(ere para
a razão social Ibirocahy & Comp. o contracto de
construccão da Estrada de Ferro de S. Luiz a
Caxias eramal. de Itaquy. 469

N. 7.426 -INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - De
creto de 27 de maio de 1909 - Concede auto
rização á « Southern Brazil Lumber Company II

para funccionar na Republica. . . . . . 470
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N. 7.427 - INDUSTRIA, VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS - De
creto de 27 de maio de 1909 - Approva com
modificações os estudos definitivos e respectivo '
orçamento do trecho de 58 kilometros e 900
metros do prolongamento da Estradad_e Ferro'
de Sobral, a partir do kllometro 60, mais 800
metros até a villa de Cratheús. 489

N. 7.428 - JUSTIÇA E NEGOCIOS Ií'lTERIORES - Decreto de
27 de maio de 1909 - Crêa mais uma brigada
de cavallaria de guardas nacionaes na comarca
de Tijucas, no Estado de Santa Catharina. . 489

N. 7.429 - JUSTICA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto de
3 le junho de 1909 Abre ao I\Iinisterio da
Justiça e Negocios Interiores o ~redito especial
de 1: 2008 para pagamento de' ajudas de custo
que deixou de receber o Dr , José Hygiuo Duarte
Pereira. 490

N. 7.430 - INDUSTRIA, VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS - De
creto de 3 de junho de 1909 - Concede auto
rização á Companhia « Port 01' Pará II para
continuar a funccionar na Republica. 490

N. 7.431 - INDUSTRIA, VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS - De-·
ereto de 3 de Junho de 1909 Concede auto
rização á « Bahia Tramway, Light and Power
Company II para continuar a funccionar na Re-
publica. 501

N. 7.432 - INDUSTRIA, VIA,çÃO E OBRAS PUBLICAS - De
ereto de 3 de Junho de 1909 - Concede auto
rização á « Sorocabana Hailway Company " para
continuar a funccionar na Republica. 510

N. 7.433 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - De
creto de 3 de junho de 1909 - Concede auto
rização á « l\Iadeira-ilIamoré Haílway Company "
para continuar a funccionar na Republica. 522

N. 7.434 - INDUSTRIA, VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS - De
creto de 3 de junho de 1909 '- Concede auto
rização á « Brazil Raílway Company » para
continuar a funccíonar na Republica. 533

N. 7.435 - INDUSTRIA, VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS - De
creto de 3 de junho de 1909 - Declara sem
effeíto o decreto n. 5.896, de 13 de fevereiro
de 1906, que concedeu á Empreza Brasileira de



20 INDICE DOS ACTOS

PAGS.

Navegação Freitas os favores de que gosa o Lloyd
Brnzileiro, exceptuada a subvenção, para um
serviço de navegação regular entre os portos
da Republica. :)1,1i

N. 7.4:H:; - FAZENDA - Decreto de 3 de junho de 1()09
Cassa a autorização concedida pelo decreto
n.. 7.191, de 26 de novembro de 1908, á Compa
nhia de Seguros « Ypíranga », para funccionar
na Republica • 5'1·li

N. 7. -1-37 - INDUSTRIA, VIAç..,'\O E OBRAS PUBLICAS - De
ereto de 9 de j unho de 1909 - Concede a Guinle
& Comp. autorização para estabelecerem uma
linha dupla de cabos entre as cidades de Ni
ctheroye Rio de Janeiro destinada á transmissão
de energia electrica. 547

N. 7.438 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - De
creto de 11 de junho de 1909 - Concede auto
rização á {( Brazilian Warrant Company,
Limited ", para funceionar na Republica. . . 1i-leS

N. 7.439 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - De
creto de 11 de Junho de 1909 - Concede autori
zação á "Cruzeiro l\iining and Fínauce Company,
Límited», para funccionar na Republica. 58f

N. 7.440 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - De
creto de 11 de junho de ·1909 - Transfere para
a razão social Austricliano de Carvalho e Comp.
o contractopara a construcção da Estrada de
Ferro Timbó aPropriá. . . . . . . . 609

N. 7.441 RELACÕES EXTERIORES - Decreto de 24 de junho
de 1909 - Faz publica a adhesão do Imperío da
Ethiopia á Convenção Postal Universal . 610

N. 7.41,2 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - De
creto de 24 de junho de 1909 - Approva as
plantas e os orçamentos na ímportancia de
39: 5165734 para a construcção das oflicinas da
Estrada de Ferro de Goyaz; na cidade de For-
miga. 614

N. 7.443 - GUERRA - Decreto de 24 de junho de ,1909
Abre ao Ministerio da Guerra o credito especial
de 10:0005 para occorrer ao pagamento do
subsidio a que tem direito a Sociedade União
dos Atiradores do Brazil. (H5
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N. 7.444 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - De
creto de 24 de junho de 1909 - Proroga por 12
mezes o prazo a que se refere a clausula IV do
decreto n. 6.438, de 27 de março de 1.907, para
a apresentação dos estudos do reconhecimento
do ramal da Estrada de Ferro de Goyaz que,
partindo do ponto que convier, vá ter á parte
navegável do rio Tocantins. I.H i)
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DECHETO N. '7.270 - DE 4' DE H.\ElHO DE 1000

J,!'i.xa dc Iiuit ivutucutu em 1$-lUO as etupus UO::'; o íficiues du Arruadu
c classes aunexus.

U Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Bruzil resolve,
usando da autorização contida no art. 9°, n , 2 da lei 11. 2.0:.iO, de
31 de dezembro de 1905, fixar defíniüvameute as etapas dos oíliciacs
da Armada e classes anuexas em tantas vezes 1$·\,00, quantas as es
tabelecidas no art. 12 da lei n. 1 '/[·,3, de 9 de janeiro d;.; 190G.

Rio de Janeiro, ~ de janeiro de 100(1,.21° da Ilcpublica •

•slexandrina Faria de Alcnc!lJ'.
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DECBETü N. 7. 27ô - DE 7 DE .L\WmO DE f \)00

Abre ao Miuisterio da Guerra o credito especial de 391 :21.1$562 1 destinado
co pagamento a 332 voluntur íos r eccnhecidos com direito nasoId·) vita
licio, instituído pelo decreto Icg isl at ívo n, 1.687, de 13 de agcsto de 1907.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, IUL íérrna do disposto no art. 20

, § 2°,
n , 2, alínea c, do decreto legislativo 11. 302, de 8 de outubro de 1806,
e em vista da disposição dos arts. 10 e 3J do de n. 1.687, de '13 de
agosto de 1\)07, e 6° das iustrucções approvadas por decreto numero
6.768, de 11 de dezembro seguinte, resolve abril' ao Ministerio da
Guerra o credito especial de 391:214:5562, destinado ao pagamento,
no periodo decorrido de 24: de agosto de 1007 a 31 de. dezembro de
1908, a mais 332 voluntarios reconhecidos com direito ao soldo vita
licio, instituido pelo segundo dos citados decretos.

Rio do Janeiro, 7 de janeiro de f009, 21° da Repuhlica.

AFFO:.'iSO AUGUSTO ilIOREIRA PE:.'iXA.

Hermes H. da. Fonseca -.

DECRETO N. 7.277 - DE 7 DE JANEIltO DE ·1909

1>[unda executar o 'I'rutudo de Arbitramento Geral entro os Estados Unidos
do Bruzil e a Republíca Argentina.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazíl:

Tendo sanccíonado por decreto n , 1.971, de 1 de outubro do anno
próximo findo, a resolução do Congresso Nacional da mesma datá que
approva o Tratado de Arbitramento Geral, concluido e assignado no
Rio de Janeiro, a 7 de setembro de 1905, entre os Estados Unidos do
Brazil e a Republica Argentina, e havendo sido trocadas as respectivas
ratificações na cidade de Buenos Aires a 5 de dezembro ultimo:

Decreta que o mesmo Tratado seja executado e cumprido tão in
teiramente como neUe se contém.

Hio de Janeiro, 7 de janeiro de 1\109,21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PEi'i:.'iA.

Rio-Branca,
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Alfonso Augusto Moreira Penna,

Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazíl:

3

Faço saber aos que a presente Carta de ratificação virem que
entre os Estados Unidos do Brazíl e a Republica Argentina, pelos re
spectivos Plenipotenciarios, foi concluido e assignado na cidade do Rio
de Janeiro, aos 7 dias do mez de setembro de 190;), o Tratado de Ar
bitramento Geral do teôr seguinte :

Tratado de Arbitramento Geral
entre a Republica dos Estados
Unidos do Brazil e à Republfca
Argentina

o Governo da Republica dos
Estados Unidos do Brazil e o Go
verno da Republica Argentina,
querendo firmar sobre bases per
manentes as relações de antiga
amizade e boa vizinhança que
felizmente existem entre os dous
paizes, deliberaram celebrar um
Tratado de Arbitramento Geral,
e, para esse fim, nomearam ple
nipotenciarios, a saber:

Sua Exeellencia o Sr. Fran
cisco de Paula Rodrigues Alves;
Presidente da Hepublica dos Es
tados Unidos do Brazil, o Sr.
José Maria da Silva Paranhos do
Rio-Branco, lIIinistro de Estado
das Helacões Exteriores da.mesma
Hepublica ; e

Sua Excellencía o SI'. Don
lIIanoel Quintana, Presidente da
Republica Argentina, o Sr. Don
Manoel Gorostiaga, Enviado Ex
traordinarío e Ministro plenipo
tenciario no Brazil ;

Os quaes, devidamente autorí
zados, concordaram nos artigos
seguintes:

Tratado de Arbitraje' General
entre la Repú.1:ilica Argentina
y los Estados Unidos deI Brasil

El Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la
República de los Estados Unidos
del Brasil, queriendo afirmar
sobre bases permanentes las re
laciones de antígua amistad y
buena vecindad, que felizmente
existen entre los dos países, re
solvieron celebrar un tratado de
Arbitraje General, y, para ese
fín, nombraron plenipotenciarlos,
á saber:

Su Excelencia el Seüor Don
Manoel Quíntaua, Presidente de
la Hepúblíea Argentina, al Seüor
Don Manoel Uorostiaga,Enviado
Extraordinario y Ministro Plení
potencíaríe en el Brasil .; y

Su Excelencia el Seilor Fran
cisco de Paula Rodrigues Alves,
Presidente de la República de
lo! Estados Unidos del Brasil, al
Seüor José Maria da Silva Para
nhos do Hío-Branco, Ministro de
Estado de las Relaciones Exterio
res de la mísma Hepúblíca ;

Los cuales, devidamente auto
rizados, concordaron en los arti
culas siguicntes :
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AllTíCCLU

As AllRS Partes Couu-actautes
obrigam-se a submetter a arbi
trumento as controversias que
surjam entre ellas e que não
tenham 'podido ser resolvidas por
negociações directas ou por al
gum dos outros meios de resolver
amiguvelmcute litígios interna
cionaes, com tanto quc taes con
troversías não versem SObl'C
questões que entendam com os
preceitos constítucionues de um
ou 'outro elos dous paizes ,

AllTIGO II

Não serão renovadas, em viI'
tude deste tratado, as questões
findas que hajam sido objecto de
accõrdos defiuítivos entre as duas
Partes, so podendo ser submet
tidas a arbitramento as questões
sobre a intellígencia e execução
dos mesmos,

ARTIGO m

Las Altas Partes Contrntautes
se obligan á someter á, arbitrujc
las controversías que surjau
entra ellas y que no hayan po
dido ser resueltas por negocia
clones directas o por alguno ele
losotros medios de resolver ami
gablemente Iitigios internacio
nales con tal que tales contro
VCl'Si<tS no verseu sobre questio
nes que afecten preceptos consti
tucionales de uuo Ú otro de los
dos países.

AllTICULO II

No serán renovadas, en virtud
dê) este tratado, las cuestiones
terminadas, que hayan 'sido oh
jeto de acuerdos definitivos entre
las dos Partes, pudíendo sólo ser
sometídas á. arbitraje las cues
tiones sobre in telígcncía ó ej6
cución de los 'misrnos ,

AllTICULO 1lI

Em cada caso occorrente, as En cada caso ocurrenta, las
Altas Partes Contractantes assí- Altas Partes Contratantes fir
gnarão um Compromisso espe- marán un Compromiso especial.
ela.I.

ARTIGO IV

Os pontos compromottidos se
rão lixados com a devida clareza
pelas Altas Partes Contractuntes,
que deverão tarnbem determinar
a amplitude dos poderes do Ar
bitro ou Arbitres e as formalí
dades do processo,

AllTIGO V

Ar.TfCULO IV

Los puntos comprometidos se,
rán fíjados con la debida clarl
dad por las Altas Partes Contra
tantes que deberán también
determinar la atnplitud de los
poderes deI A'rbítro ó A'rbitros,
y las formalidades del procedi
míento ,

AIlTlCULO V

Na falta de estipulações espe- A falta de estipulación espe-
ciaes entre as Partes, pertencerá cial entre las Partes pertenecerá
ao Arbitro ou Arbitres designar al A'rbitro r'l A'rbitros designar
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a época e O lo?,ar das sessões
I'óra do terrttorio dos Estados
Contractantes, escolher o idioma
que se deverá. empregar, deter
minar os methodos de instru
ccão, as formalidades e prazos a
que as Partes se devam sujeitar,
o processo a seguir e, em geral,
tomar todas as medidas neces
sarias para exercer' as suas
íuncções e resolver todas as diílí
culdades que possam surgir no
correr da discussão.

Os dous Governos se obrigam
a pôr á disposição do Arbitro
ou Arbitres todos os meios de
nformação que de si dependam.

ARTIGO VI

A designação do Arbitro ou
Arbitras será feita no Compro
misso especial ou em instru
mento separado, depois que o
eleito ou eleitos declarem acceítar
a missão.

ARTIGO VIl

Si ficar assentado que a ques
tão seja submettída a um TI'i
bunal Arbitral, cada uma das
Altas Partes Contractantes no
meará um Arbitro e tratarú de
se entender com a outra sobre a
eleição do terceiro, que será, de
direito, Presidente do Tribunal.
Nocaso de desaccõrdo sobre a
eleição do terceiro, os dous Go
vernos pedirão ao Presidente
da Confederação Suissa que faça
a nomeação do Presidente do
Tribunal.

ARTIGO VIII

Cada uma das Partes poderá
constituir um ou .mais represen
tantes que defendam a sua causa
perante o Arbitro ou o 'l'ribunal
Arbitral.

la época y el lugar de las se
siones Iuera rlel territot-lo de los
Estados Contratantes, elegir el
idioma que se deberá emplear,
determinar ias métodos de ins
truccióu, las forrnalidades . y
plazos ú que las Partes se deban
sujetar, el procedlmíento á se
guir, .y, en general, tomar' todas
las medidas necesarlas para
ejercer sus funccioncs y resolver
todas las difícul tades que puedan
surgir' en el correr de la dís
cusión.

Los dos Gobiernos se obligan á
poner á disposición del A'rbitro
ó A'rbitros todos los médios de
iníormación que de si dependan.

ARTICULO VI

La desíguacíón de A'rbitro ô
A'rbitros será hecha en el Com
promiso especial ó en instru
mento separado después que eI
electo ó los electos declaren acep
tal' la misión.

ARTICULO vn

Si quedara establecído que la
cuestión sea sometida li un Tri
bunal Arbitral, cada una de las
Altas Partes Contratantes nom
brará un A'rbitro y trata1'itde
entenderse con la otra sobre la
elección de un tercero, que será,
ele derecho, Presidente deI Tei
buual , Eu eI caso de desacuerdo
sobre la eleccióndel tercero, los
dos Gobiernos pedírán al Presi
dente de la Confederacíón Suíza
que haga eI nombrarníento del
Presidente deI Tribunal.

ARTICULO VIII

Cada una de las Partes poderá
constituir uno ó más represen
tantes que defiendan su causa
ante el A'rbitro ó el '1'l'ibunal Ar
bitral ,
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ARTIGO IX ARTICULO IX

o Arbitro ou o Tribunal Ar
bitral é competente para decidir
sobre a validade do Compromisso
e a interpretação do mesmo. Con
seguintemente, também o é para
resolver as controversias entre os
Compromittentes sobre si certas
questões que se suscitem consti
tuem ou não matéria submettida
át jurisdíccão arbitral nos termos
do Compromisso.

O Tribunal Arbitral tem com
petencia para resolver sobre a
regularidade da sua propría con
stítuíção,

ARTIGO X

o Arbitro ou o Tribunal Arbi
tral deverá decidir segundo os
princípios do Direito Internacio
nal, seguindo as regras especlaes
que as duas Partes tenham esta
belecido, ou ex tequo et bano, con
forme os poderes que lhe tenham
sido conferidos no Compromisso.

ARTIGO XI

As deliberações em tribunal
serão tomadas com a presença
elos tres arbitras e por unanimi
dade ou maioria de votos.

O voto concorde dos dous ar
bítros prhneiramente escolhidos
resolverá a questão ou as questões
submettidas ao Tribunal. Havendo
divergencia entre-os dons, o Pre
sidente, ou terceiro Arbitro, adap
tará um dos votos ou dará o seu
proprio, que será o decisivo.

Faltando um dos arbitros, será
a sessão adiada até que possa
comparecer o que por justo motivo
estiver ausente. Si, porém, depois
de devidamente citado, o ausente
sem justo motivo não quizer tornar

EI A'rbítro ó el Tribunal Ar·
bítral es competente para decidir
sobre la validez del compromiso
y la interpretacióndel mismo.
Consiguientemente, también lo es
para resolver las controversías
entre los Contratantes, sobre si
cíertas cuestíones que se susciten
constítuyenó no materia sometida
á la jurisdicción arbitral en los tér
minos del Compromiso.

El Tribunal Arbitral tiene com
petencia para resolver sobre la
regularidad de su propia constí
tución.

ARTICULO X

El A'rhitro ó 'Iríbunal Arbitral
deberá decidir según losprincípios
de Derecho Internacional, sigui
endo las regias especiales que las
dos Partes hayan -establecido, Ó
ea: tequo et bano, conforme á los
poderes quele hayan sido confe
ridos eu el Compromíso.

ARTICULO xt

Las deliberacíones en el tribuna
serán tomadas co la presencia de
los tres A'rbítros y por unanimídad
ó mayoria de votos.

Elvoto concorde de los dos A'r.,
bitros primeramente elegidos ré
solverá la cuestíon u las cuestí
ones sometídas aI Tribunal. lIa
biendo dlvergencía entre los dos,
el Presidente, ó A'rbitro tercero,
adaptará uno de los dos votos, ó

dará el suyo propío, que será el
decisivo.

Faltando uno de los A'rbitros,
será la sesíón suspendida hasta
que pueda comparecer el que por
justo motivo estuviera ausente. Si,
sin embargo, después de debida
mente citado, el ausente, sin justo



ACTOS DO I'ODEIl EXECUTlI'O 7

parte nas delíberacões ou em an
tros actos do processo, poderá o
'I'ribuna l íuncclonar com os dous
presentes, fazendo-se constar na
acta a ausencia voluutaría e in
justificada do outro.

ARTIGO XII

A sentença deverá decidir defí
nitivamcnte todos os pontos em
litigio e será lavrada em dons
exemplares, asslgnados pelo Ar
bitro unico ou pelos tres membros
do Tribunal Arbitral. Si algum
destes recusar subscrevel-a, os
outros dous farão constar isso em
aeta especial por elles flrrnada .

As sentenças serão ou não fun
damentadas, conforme ficar esta
belecido em cada Compromisso es
pedal.

ARTIGO XIII

A sentenca deverá ser notifi
cada pelo Arbitro ou pelo Tribu
nal Arbitral ao representante de
cada uma das dua<; Partes.

ARTIGO XIV

A sentença legalmente profe
rida decide, nos limites do seu al
cance, o litigio entre as Partes.
EUa indicará o prazo dentro do
qual deva ser executada.

ARTIGO XV

Cada um dos Estados Contra
ctantes obriga-se a observar e
cnmprír lealmente a sentença ar
bítral.

ARTIGO XYI

.As questões que se suscitem so
bre a execução da sentença serão

motivo, no quisiera tomar parte
en las deliberaciones, ó en otros
actos clel procedimiento, podrá el
'Irlbunal funcionar con los dos
presentes, haciéndose constar en
acta la auseucia voluntaria é in
justificada dei otro ,

ARTICULO XII

La sen tencia deberá decidir de
finitivamente todos .los puntos en
litigio, y será labrada en dos ejem
piares firmados por el A'rbítro
único, ó por los tres miembras dei'
Tribunal Arbitral. Si alguno de
estas rehusara suseribirla, los
otros dos lo harán constar así en
acta especial, firmada por ellos.
Las sentencias serán ó no fun
dadas, conforme quedara estable
cido en cada Comprorníso espe
cial.

AI\TICUW XIII

La. sentencia deberá ser notifi
cada por el A'rbitro ó por el TI'i~

bunal Arbitral ai representante
de cada una de las dos Partes.

ARTICULO XIV

La sentencia legalmente pro~

nuncíada decide, en los limites de
su alcance, el lltigio entre las
Partes. EUa indicará el plazo den
tro del cual deba ser ejecutada.

ARTICULO xv

Cada uno de los Estados Con
tratantes se obliga á observar y
cumplir lealmente la sentencia
arbitral.

ARTICULO XYI

Las cuestiones que se susciten
sobre la ejecución de la sentencia
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resolvidas por arbitramento e,
sempre que seja possível, pelo
mesmo Arbitro que a houver pro
ferido.

ARTIGO XVI!

Si antes de terminada a exe
cucão da sentença, algumas das
duas Partes interessadas tiver co
nhecimento da falsidade ou adul
teração de qualquer documento
que tenha servido de base á
sentença, ou verificar que esta,
no Lodo ou em parte, foi motivada
por um erro de facto, poderá in
terpór recurso de revisão perante
o mesmo Arbitro ou Tribunal.

ARTIGO XYlU

Cada uma das Partes suppor
tará as despezas que fizer com a
sua representação e defesa e pa
garú. a metade das despesas ge
raes do arbitramento.

ARTIGO XIX

Depois de approvado pelo Poder
Legislativo de cada uma das duas
Hepublícas, será este tratado rati
ficado pelos respectivos Governos
e as ratiflcacões serão trocadas
na cidade do' Ilio de Janeiro ou
na de Buenos Aires no mais breve
prazo possível.

ARTIGO XX

o presente Tratado vigorará
por dez annos, contados do dia
em que forem trocadas as ratifi
cações. Si não fór denunciado
seis mezes antes do vencimento do
pruz», será renovado por outro
período de dez annos e assim SIlC
cessívamente.

serán resueltas por arbitruje y,
siempre que sea posible, por 01
mísmo A'rbitro que la hubiera
pronunciado.

AIlTICULO XVI!

Si, antes de terminada la eie
cución de la sentencia, alguna
de las dos Partes interesadas tu
viera conocimiento de la falsedatl
ó adulteracíón de cualquier do
cumento que haya servido de
base á la sentencia, Ó verificara
que ésta, cu el todo ó en una par
te, íué motivada por un errar de
hecho, podrá interponer recurso
fie revísión para ante el mísmo
A'rbitro ó Tribunal.

AllTICULO XVIII

Cada una de las Partes sopa 1'
tará los gastos que hlciera con su
representacióu y deíensa, y pa
gará la mitad de los gastos gene
rales dei arbitraje.

AHTICcLO XIS

Después de aprobado por el Po
der Legislativo de cada una de
las dos Repúblicas, será este tra
tado ratificado por los respectivos
Gobiernos, y las ratificaciones se
rán caujeadas en Ia ciudad de
Ituonos Aires <.Í en la de Río de
Janeiro, en el más breve plazo
postule.

ARTICULO XX

El presente Tratado regirá por
diez aftas, contados desde el día
eu que íueran canjeadas las ratí
ficaciones. Si no fuera denun
ciado seis meses antes dei venci
miento dei plazo, será renovado
1101' otro período de diez aüos, y
asi sucesivameute,
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Em ré do quo, UÓ3, os Plenipo
tonciaríos uclma nomeados, assi
gnarnos o presente instrumento
em dous exemplares, cada um nas
línguas portugueza e castelhana,
appondo nelles os 110S503 sellos.

Feito na cidade do Rio de Ja
neiro, aos sete dias do mez de
setembro do armo de mil nove
centos e Cinco.

En fé de lo cual, nosou-os, los
Plenípotenciaríos arriba nornbra
dos, firmamos el presente instru
mento en dos ejernplares, cada
11110 en las lenguas castellana y
portuguesa sellándolos con n ues
tros sellos ,

Fecho en la ciudad de Rio de
Janeirov á los siete dias delmes
de Setiembro del afta mil nueve
cientos cinco.

(L. S.)
(L. S.)

HIO-BI'A:'iCO.
MAXUEf, GOH03TUGA.

(L. S.)
(L. S.)

MnUEL GOllOSTL\GA.
RIO-BRAXCO.

E tendo sido o mesmo Tratado, cujo teor fica acima inserido,
approvado pelo Congresso Nacional, o confirmo e ratifico e pela pre
sente o dou por firme e valioso para produzir os seus devidos effeitos,
promettendo cumpril-o inviolavelrnente e fazer cumprir e observar
por qualquer modo que possa ser.

Em firmeza do que mandei passar esta Carta que asslgno e é
sellada com o se110 das Armas da Hepublica e subscripta pelo Ministro
de Estado das Relações Exteriores.

Dada no Palácio da Presidencla, 110 Rio de Janeiro, aos nove dias
do mez de novembro de I \lOS.

(L. S.) AFFOXSO AUGUSTO i\IoHElR,\ PEnA,

Rio-BNl.'lCO.

DECHETO N, i. 2i8 - m: i DE j.\XEInO DE I \l00

Fixa as etapas dos off'icin es do Exercito.

o Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização contida no art. '13, lettra ,'I:, da lei n. 2.050, de :31 de
dezembro ele 1\l08, resolve fixar definitivamente as etapas de todos os
oülciaes de todas as armas e cargos do Exercito em tantas vezes 1S400
Quantas as estabelecidas pelo art. 12 da lei n. LAi3, de \l de janeiro
de I \l0(\, gosando os que servirem nas regiões das Ia, 2a e J3a inspecções
permanentes 'das .vantagens consignadas no art. Iodo decreto de 21 de
fevereiro de. 100i.

Hio de Janeiro, i de janeiro de 1\l00, 210 da Hepublíca.

AFFO;iSO AUGUSTO i\fOHElHA PEX:'iA.

Hermes n. da FOI/seca.
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DECRETO N. 7.279 - DE 7 DE J.HErnO DE 1909

Concede cutorizueno fi Companhia Arnrense de Leiteria para ümcctonnr
na Repuliliea.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, atten
dendo ao que requereu a Companhia Ararense de Leiteria, devi
damente representada, decreta:

Artigo unico. E' concedida autorização á Companhia Ararense
de Leiteria para funceionar na Republica com os estatutos que
a este acompanham, ficando, porém, obrigada a cumpri!' as for
malidades ulteriores exigidas pela legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 19')9, 210 da Republica.

""AFFONSO AUGUSTO 1\IOREInA PE"ii'U.

Miguel Calmon clu Pin e Almeida.

Estatutos da Companhia Ararense de L.eiteria

TITULO I

DENQ)IlN'AÇ.:i:O, FUS E DURAÇÃO

Art. 10. Sob a denominação de Companhia Ararense de Lei
teria fica constituida uma sociedade anonyma, por accões.

Art. 20
• O fim da sociedade consistirá em collectar o leite,

tratando-o por um processo especial, nos centros productoras, e
transportal-o para os grandes centros consumidores, entregando-o
directamente aos consumidores.

Art.· 30
• Para a. consecução de seus fins precitados; a sociedade

utilízar-se-ha da combinação industrial e commercíal de exploração
imaginada pelo Sr. Luiz Nougués e do processo de conservação
do leite inventado pelo mesmo e privilegiado pela carta patente
n. 4.412, de 24 de agosto de 1905, expedida pelo Governo da Repu
bliea, e para esse fim o mesmo Sr. Luiz Nougués transferirá á
sociedade todos os seus direitos de propriedade.

Art. 40
• Quando o fundo de reserva o permittir e á proporção

que se desenvolver, a sociedade explorará também as propriedades
agricolas e urbanas que fôr adquirindo em sua applicação .

Art. tio. A séde da sociedade será IÚ cidade de Araras, no
Estado de S. Paulo, e na mesma cidade será o seu fóro, que é
acceíto pelos accíonístas, com renuncia de outro, si o tiverem.

Art. 60 • A duração da sociedade será de 3D annos, a contar
da data dos presentes estatutos.
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TITULO II

CAPITAL SOCfAL E ACÇÕES

li

Art. ,0. O capital social será de 66:800$, dividido em acções
de 200$ cada uma.

Art. 8°..As acções serão divididas em. duas classes, a saber:
250 acções de capital, cujas entradas terão de ser feitas pelos seus
subscriptores, e 84 acções beneficiarias, que serão entregues pelo
seu valor nominal ao Sr. Luiz Nougués, como remuneração do seu
privilegio, da sua combinação, de seus trabalhos de incorporação
depois de' avaliados o mesmo privilegio, combinação e serviços, de'
accôrdo com a lei.

Art. \)0. Todas as acções gosam dos mesmos direitos e vantagens,
salvo a restricção quanto aos dividendos estatuídos no art. 42.

Art. 10. As acções de capital serão integralizadas em tres pres
tações, sendo 10 % no acto da subscripçüo, outra de 60"10 no prazo de
30 dias da data da iniciação dos trabalhos e outra de 30"10 dentro de
30 dias subsequentes á anterior..

Art. H. As acções serão lndivisiveis e as beneficiarias conterão
a sua denominação, assim como deverão nellas ser transcríptas as dís
posições dos arts. 80

, 90
, 39 e 42 destes estatutos.

TITULO III

ASSElmLÉAS GERAES

Art. 12. A assembléa geral, regularmente constítuída, representa
a universidade dos accionistas.

Art. 13. A assembléa geral é validamente constituída pela pre
sença de cinco aecíonístas, ao menos, representando metade do capital
social.

Art. 14. A assembléa geral reunir-se-lia ordinariamente uma vez
ao anno nos primeiros 30 dias seguintes ao encerramento do anno fi
nanceiro da sociedade.

Art. 15. A assembléa geral reunir-se-Ita extraordinariamente,
sempre que a directoria julgar conveniente convocal-a f ou quando o exi
girem os acclonistas em numero não inferior a sete, representando,
pelo menos, um terço do capital social, devendo motivar o seu pedido,
que não poderá ser recusado pela directorla,

Art. 16. As convocacões serão feitas com antecedencía de 15
dias por meio de cartas,' e depois de duas convocações improflcuas,
a assembléa geral se constituirá com qualquer numero de aceío
nistas e qualquer representação de capital, devendo rnedear, entre
urna convocação e outra, o espaço mínimo de 10 dias, sendo mo
tivadas todas as convocações.

Art. 17. Em qualquer assernbléa-geral não se poderá tratar e
resolver assumptos que não constem da convocação.

Art. 18. As assembléas geraes serão dirigidas por um pre
sidente, acelamado pelos nccíonistas presentes, o qual nomeará 11m
secretario.
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Art , -1 ~l. A~ deliberacões serão tomadas por maioria de votos
e, em caso de empate, o' presidente terá o voto ele desempate, po
dendo qualquer accionista requerer que a votação se faça por
escrutinio secreto.

Art. 20. Cada grupo de cinco acções ou fracção terá direito a
um voto e o direito de voto póde ser exercido por procurador com
poderes especiaes.
. Art. 21. As assembléas geraes que tiverem de resolver sobre a

constituição da sociedade, notificações e alterações de' estatutos, sú
poderão se constituir com a presença de accionistas que representem
no minimo dous terços do capital social, salvo si, tendo sido convo
cadas por duas vezes, não comparecerem accionistas em numero
sufflcieute, caso em que deliberarão com qualquer numero.

As duvidas que se levantarem sobre a constituição das assem
bléas, ordem de trabalhos e seus effeitos, etc., serão decididas de
accórdo com o decreto n. 4·34, de 4 de julho de 189-1.

TITULO IV

DA AUJIC'iISTIU~:,i.U

Art. 22. A udruinistracão da sociedade será. confiada a uma
dlrectoria, composta de um' presidente, um dírector technico e um
director commercíal, eleitos em assernbléa geral e cujo mandato
durará tres annos, podendo todos ser reeleitos.

Art. 23. Ao presidente compete especialmente, além das attri
buições habituaes, a representação jurídica ela sociedade com ter
ceiros, em juizo ou fóra, podendo residir Ióra da séde social.

Art. 24,. Ao director techníco caberá a gerenciá da superin
tendeucía dos negócios da sociedade, nos centros de producção ,

Art. 25. O director comruercíul terá a gerencia e superínten
dencia dos negocias sociaes, nos centros consumidores.

Art. 26. Em caso de vaga de qualquer dos cargos, por morte,
ansencla não justificada por mais de um mez, ou renuncia, a sub
stituição se; fará por eleição da assembléa geral, devendo o substi...
tuto exercer o cargo pelo tempo que faltar para completar o tempo
elo mandato do substítuido ,

Art. 27. A directoria se reunirá pelo menos uma vez cada
30 dias e de suas reuniões se lavrará uma acta em livro proprio.

Art. 28. Os casos de divergencia entre os directores technico
e commercial serão decididos por urna commíssão de tres acclo
nistas, nomeados pelo presidente, cuja decisão será definitiva.

Art. 29. Ao presidente compete a nomeação do pessoal da
sociedade, sob proposta do director da sessão respectiva, e bem
assim a demissão elo mesmo pessoal.

Art. 30. O cargo de presidente será gratuito e os dírectores
perceberão annualmente '10%, repartidamente, dos lucros liquidas
verificados, sempre que esses lucros attingirem á quantia de 15:000S
por anno ,

A assembléa geral fixará a proporção em que se fará· a j'epal'tição
ela remuncracão ,
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Art. 31. A responsabilidade da direetoría cessa pela appl'om:;ãu
de suas contas annuaes, salvo os casos de erro, dolo ou fraude.

Art. :32. Os membros da directorla., antes de entrarem em exer
círio, caucionarão l:j acções para garantia de sua gestão, caução que
poderá ser prestada por um outro accionista.

Art. 33. O dírector que tiver interesse opposto ao da sociedade,
em qualquer operação social, não poderá tornar parte nas deliber ações
a ella referentes.

TITULO V

DO r.O.'iSELIlO FISCAL

Art. :31. Haverá um conselho fiscal, composto de tres mc.nbros
eleitos pela assembléa geral annunlmcnte.

Art. 3;). Ao conselho fiscaI compete dar parecer sobre a adminis
tração e contas do anuo seguinte ao da sua nomeação, offerecendo á
assembléa 11m relatorio minucioso, cxamínaudo para isso o. balanço,
li\TOS , archívo e caixa.

Art. 30. Também lhe compete convocar extrnordlnarlarueute ,L
assembléa geral, quando julgar necessario propór medidas a bem dos
interesses sociaes.

Art. 37. A substituição cios membros do conselho fiscal, quando
se tornar necessarla, será feita por designação do presidente.

TITULa 1"1

DOS LUCltUS E FU.'iDO DE m:SEIlYA

Art. 38, O balanço social será fechado no dia 31 de dezembro de
cada anuo.

Art. 39. Dos lucros liquidas annuaes, depois de deduzidas as
quotas de. remuneração dos directores, ele accõrdo com o art. iJU,
serão tirados to % para a constituição do fundo de reserva.

Art. 40. Aos accionistas fica salvo attribuírern quaesquer outras
quotas de lucros para augrneuto do mesmo fundo de reserva..

ArL H. A assembléa geral resolverá o moelo de applícaçüo do
fundo de reserva que poderá ser empregado em titulas de renda se
gura, a juizo da directoria, até S8l' suíâcíente para a acquisição de
um immovel agrícola 011 urbano, por conta da sociedade, precedendo
á sua escolha, deliberação da assernbléa geral.

Art. 42. O excedente dos lucros líquidos annuaes, depois de feitas
as deducções referidas, .será-dlstribuldo aos accíonistas, sob a fôrma de
dividendos, lias seguintes condições :

Terão preferencia sobre o dividendo as acções de capital até o li
mite de 12 % ele seu valor. O que restar dos lucros, depois ele pag:'J
esse dividendo, será attribuido ás acções beneficiarias, até compie tu
se o mesmo limite de 12°ío e, si se verificar ainda algum excesso, elle
será repartido igualmente pelas duas classes de ae(;ões.
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TITULO VII

DA DISSOLUÇÃO

Art ; 43,. Além dos casos determinados pela lei das sociedades
anonymas (decreto n, 434, de 4 de julho de 1891), a presente sociedade
só poderá. dissolver-se por deliberação da assembléa geral, approvada
por tres quartos dos accionistas, representando tres quartos do capital
social.

DISPOSIÇAO TRANSITORIA

Art. 44. A ínstallação dos serviços da sociedade será confiada ao
Sr. Luiz Nougués, que exercerá as funeções de director techníco, du
rante o primeiro período tríennal.

Acta da assembléa geral de installação

Aos 31 dias do mez de outubro de 1908, nesta cidade de Araras, em
o prédio de residencia do accionista Luiz Nougués, ás 2 horas da tarde,
presentes os accionistas que esta subscrevem, representando dous
terços do capital social e que constam do livro de presença, foi accla
mado presidente o accionista Dr. José de Souza Queiroz, que, tomando
assento, convidou para 1° secretario o accionista João' de Lacerda
Soares e para 2° secretario o accionista Luiz Nougués, e verificando-se
haver numero legal, visto estarem representados dous terços do capital
social, o Sr. presidente declara aberta a assembléa geral e expõe que
o fim da presente reunião é a installação da Companhia Ararense de
Leiteria, mas que, como um dos accionistas entra para a sociedade
com direitos e privilégios 13m especie, sendo as acções por elle sub
scrlptas dadas em pagamento desses mesmos bens, privilégios e serviços
por elle prestados para a organização da ernpreza, de accõrdo com a
lei se deveria, antes de tudo, proceder á avaliação de taes bens, para
o que nomeava para louvados os accionístas tenente-coronel João Soares
do Amaral e Dr , Hodolpho Coimbra, este na qualidade de represen
tante legal da accionista baronezade Arary, e consultava a assembléa
si approvava a sua nomeação; o que foi approvado unanimemente.
Pelo accionista Luiz Nougués, pedindo a palavra, foi declarado que ne
nhuma remuneração pedia pela cessão ácompànhía dos seus direitos
sobre o privilegio de um processo de conservação de leite, aoqual se
refere o projecto de estatutos desta companhia no seu artigo terceiro,
attendendo ao facto de não ter sido elle explorado dentro do prazo
legal, pelo que o Sr. presidente determina aos louvados que avaliem
sómente os direitos do referido accionísta, pela sua combinação indus
trial e commercial, e os serviços por elle prestados na organização da
empreza; e suspende-se a assembléa, até que os louvados apresentem
o seu laudo. Tendo os louvados feito a avaliação ordenada, oíferecem os
mesmos o laudo do teor seguinte: «Laudo - Nós abaixo assígnados,
nomeados pelo presidente da assembléa geral de installação. da Com
panhia Ararense de Leiteria, para avaliarmos os direitos e serviços
de incorporação com que entra para a formação do capital da mesma
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companhia o accionista Luiz Nougués, depoisde conferenciarmos entre
nós e de ponderarmos sobre o valor de taes direitos e serviços, resol
vemos dar aos mesmoso valor de 16; 800$, representados por 8.\, acções
beneficiarias de 200$ cada uma. Araras,:31 de outubro de 190S.
João So!zres do Amurat.:-: Por procuração da baroneza de Arary,
Dr, Itodolpho Coimbra »,

E' reaberta a assernbléa e é posto em discussão o alludídoIaudo,
e, ninguém pedindo a palavra, é encerrada a discussão e posta a votos a
avaliação constante do laudo, que foi approvada por todos os acclonistas
presentes. A' vista disto o Sr. presidentedeclara que se prosegue aos
trabalhos de ínstallação, para o que faz ler pelo 1° secretario o certl
ficado de deposito, na Collectoría Federal desta cidade, da quantia de
6 :680;:; correspondente a 10"/0 do capital social'; mandando em seguida
ler osestatutos já assígnados por todos os subscriptores de acções, os
põe em diSCUSSãO, e, ninguém pedindo a palavra, submette-os á vo
tação, tendo sido os mesmos unanimemente approvados, pelo que o
Sr. presidente declara installada a Companhia Ararense de Leiteria.
Em seguida, passando-se a eleger a directoria e o conselho fiscal,
recabíu a eleição nos seguintes accionistas : para presidente, o Dr, José
de Souza Queiroz, por seis votos; para director commercial, João de
Lacerda Soares, por seis votos; deixando-se de eleger o director te
chníco, por constar a sua nomeação do art. 44 dos estatutos appro
vados ; passando-se a eleger o conselho fiscal, foram eleitos os accio
nistas barão Tatuy, visconde da Nova Granada e Dr. Jambeiro Costa,
por sete votos.

E, nada mais havendo a tratar, o Sr. presidente encerra a
assemblêa, da qual eu, 2° secretario, lavrei a presente acta, que,
depois de lida e approvada, é assignada por todos os accíonistas pre
sentes, sendo uma outra de igual teor igualmente assígnada por
todos os accionistas presentes para ser archivada na Junta Commer
cial , Eu, Luiz Nougués, 2° secretario, a escrevi e assigno ,

DECRETO N. 'i , 280 - DE 11 DE JA'-'EIRO DE 1909

Abl'C ao IIfinistcrio·da Paaondu o credito de 83 :443$749, supplementur á verba
11. 13, do art. 29 da lei n, 1.S·11, de 31 de dezembro de 1907.

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorlzação contida no decreto legislativo n. 2.0;;4, de 4 de janeiro
de 1909 :

Resolve abrir ao i'lIinisterio da Fazenda o credito de 83;4!~3S749,
supplementar à verba n. 13 - Imprensa Nacional - do art. 29 da lei
n. 1.8H, de 31 de dezembro de 1907.

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1909,21° da Republica.

AFFOXSO AUGUSTO MOREIRA PEN:\"A.

David Campista.
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DECl-tETO N. _'.2t;1 - DE H DE .J.\\ElltU UI; lVU\1

..:\..IHC ao ::t~ini!:tt~rio da Guerra o credito r:gucei::l de 10:ü00;;, llr:.ra pugnrncuto
á Soc iedude de Tiro Braz ile iro do Rio Grande <lo SuL

o Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da antorlzaçãocontida no art. 8° da. lei n. 1. ;jO:1, de :i de setembro
de: 190fi, e .tendo ouvido o Tribunal de Contas, na íórma do disposto
n art. 2°, ~ 2°, n, :2, lettra c do decreto legislativo n. 392, de f{ de
o.otnb1'o de 1S\)6, resolve abrir ao Minister-io da Guerra o credito es
nUcial de 10:000$, para pagamento á Sociedade de Tiro BI\azileil'o do
R~o'Grande do Sul, do subsidio de que trata o art. 1°' da referida lei
ui. '"i., 503,

Rio de Janeiro, l-t de janeiro de HJ00, 21° da. Hepublica.

AI'FO:'iSO Auousro :.\lOltEIlL\ PE:'i.'i.\.

lIames n. da Fonseca,

DECHETO N. 7.21):2 - DE H DE .J.\:'iEll\O DE iVO'J

..:\.1J~c uo ?!illisterio da Fnzendn o credito extraor-dinnr-i a de 23·1 :301$3~9
rara cccorrcr no 'pnbnrncuto de dividas de exerclcios findos.

o Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização contida no decreto legislativo n. 2.053, de -l: do cor
rente mez:

Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito extraordiuariode
234::101S32\l para occorrer ao pagamento de divídasdcexcrcicios findos,
sendo: do Mínístnrío da Justiça e Negocias Interiores, 27:0H,$7!~2;'doJIi~

nisterio da Mariuhu, 7-1:.27\l$1-15; do Ministerio d,a. Guerra:,.-l:5:60\lSO.v~;
do ;\Unisterio da Industria, Viação e Obras Publicas, 52: ;j;j(jSSO\1, e
do Minísterio da Fazenda, 3-l::(j'SS5S'.

Hio de Janeiro, H de janeiro de 190\1, 21° da Hepublíca ,

:\FI'O.'iSO Au« USTO ;\[OREllU PE:'i.'iA.

David Campista.
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DECRETO N. "7·,283- DE H,DE JANEIRO DE 1909

Abre ao 1\Iinisterio da ~Tust-iça e Negocios Interiores o credito extraordíunrlo
de 4 :929$032 1H11'n· occorrer fi elevação de vencimentos do curador de
mnssns .fnIlidas na Cnpital Fcderal.

o Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazíl, á vista do
disposto no n, 2 do art. lR2 do decreto n. 2:024, de fi de dezembro
de 1908, resolve abrir ao Mínísterio da Justíca.e Negócios Interiores o
credito extraordinario de ij,:\Í2\lS032, para Decorrer, no período de 22
de dezembro de 1908 a :H do dezembro do 1\l00, á elevação de-venci
mentes do curador do massas fallidas na Capital Federal, sendo a
importaucia de 129$032 relaüva ao anuo de l\lOR e a de 4:800S ao
de H109.

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de Hl09, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MonEIIIA PENNA•

.Augusto Tal'ares de Lyra.

DECRETO N. 7,283 A - DE H DE JANElIIODE 1909

Mnnda observar, dentro do exercício corrente, o decreto n. 6.079, de ao dé
junho de 1906.

o Presidente da Ilcpublíca dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorizarão contida no art. 18 da lei n. L *;;2, de 30 de dezembro
de 1905, revigorado pelo art. 13 da lei n , 2.03;;, de 20 de dezembro
de HI08.:

Resolve que seja observado dentro do actual exercício o decreto
11. 6.079, de 30 de junho de 1906.

Rio de Janeiro, H de janeiro de 1909, 21° da Republlca,

AFFO:'iSO ALGUSTO MOREIRA PEIiNA.

David Campista.
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DECRETO N. 7. 28i- - DE 14 DE JANEIRO DE 1909

Abre no Minister ío da J'uatiça e Negocias Interiores o credito especial de
7 :825$, para pagamento de subsidias que deixou de receber Ernesto
Alves de Oliveira.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazll, tendo
ouvido o' Tribunal deContas, nos' termos do art. 70, §'5° do regu
lamento approvado pelo decreto n. 2.409, do 23 de dezembro de 1896;
resolve, á vista do art. 8· da lei n, L8l:1, de 31 dedezémbrode
1907, revigorado pelo art, 6· da lei n. 2,050; de 31 de dezembro de
1903, abrir ao l\linisterio di). Justiça e Nagocios Interiores o credito
especial de 7:825S, para pagamento dos subsidios que no período de
15 de novembro de 1890 a 1;5 de janeiro de 1891 e de 15 de junho
a f6 de agosto de 1891 deixou de receber Ernesto Alves de Oliveira,
na qualldade de deputado federal pelo Estado do Rio Grande 'do Sul.

Rio de Janeiro, H de janeiro de 1\109, 2lo da. Hepublíca ,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA,

Augl/sto Tavares de Lyra.

DEC!l1J:Tu N.. 7,285 - DE H DE J.\:'iEHlO DE i(109

Abre ao lJinisterio da Industria, Viação e Obras Publicas o credito de
200 :000$ para occorrer ás despezns effectuadas em 1908 com os estudos
da linho ferren de Iignção dos Estados da Bahia e Minas Geraes.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização quê lhe confere o n. VII do art. 22 da lei n. 1.841,
de 31 de dezembro de 1907, e de accõrdo com o art. f O

, § 1~ da léi
n. Lf26, do 15 de dexcmbro de 1903, decreta:

Ai'tigo unico , Fica. aberto ao Mínísterlo da InduatrIn, Viação e
Obras Publicas o credito de 200:Qo05, para oecorrer ás despezas ef
fectuadas em 1908 com os estudos da linha ferrea de ligação dos
Estados da Bahia e Minas Geraes ,

ruo de Jauoíro, li da janeiro de H109, 21° da Hepublica.

AFFOl'íSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.
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DECRETO N. 7.286 - DE H DE JANEIRO DE 1909

i9

Supprimé o lagar de secretario e de um esàipturario da Directoria Geral do
Serviço de Propaganda e Expansão Economica do Brnail no Estrangeiro.

O Presidente da. Hepublica dos Estados Unidos do Braii~, atten
dendo .!Lconveniencia publica, resolvo supprimlr os logares de secre
tario e de um eserlpturarío- da Directoria Geral do Serviço dePropa
gánda e Expansão Economica do Brazil no Estrangeiro.

Rio de Janeiro, H de janeiro de 1909, ~1° da Republica.

AFFONSO· A UGUSTO 'MOREIRA PENNA.

Miguel Calmon dI! Pin e Almeida.

DECRETO N. 7.287 - DE 21 DE JANEIRO DE 1909

Abre ao lIIinisterio da Pnzcudu o credito extrnordiuar!o de 17 :308$007 para
pagamento devido aos herdeiros do t enentn-coronel reformado da Brigada
Policial, ~Mnnoel l.forcira Lyrio, em virtude de sentenca [ud.iciaria.

oPresidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização contida no decreto legislativo n. 2.023, de 17 de
dezembro ultimo, resolve abrir ao Minísterío da Fazenda o credito ex
WaoMinario de 17:308S907para occorrer ao pagamento devido aos
hérdeiros do tenente-coronel reformado dá Brigada Policial Manoel
Moreira Lyrio, em virtude de sentença jndíciarla.,

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1909, 21° da Itepubltca.,

AFFO:'íSO AUGUSTO MOREIRA PENNÁ.

Daiiâ'Campietá,
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DECRETO N. 7.288 - DE 21 DE JA;'iEInO DE HI09

Abre ao Ministcrto d~ Fazenda o credito cxtraordinurto de 72 :706$822, para
pagamento no Dr. Francisco Pires de Carvalho Aragão, em virtude do
sentença [udiciaria.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorlzacão contida no decreto legislativo n . 2.072, de 7 de ja
neiro corrente, resolve abrir ao Ministerlo da Fazenda o credito
extraordluario de 72:706S822, para occorrer ao pagamento devido
ao Dr , Francisco Pires de Carvalho Aragão, em virtude de sentença
judiciarla, conforme a precatoría expedida, em 17 de novembro de
:I. 908, pelo Juizo Federal da PrimeiraVara do Distrlcto Federal.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de :1.009, 21° da Ilepubllca.

AFFOXSO AUGUSTO MOREIRA PEXXA.

Darid Campista.

DECRET,) N. 7.289 - DE 2LDE JANEIlIO DE :I. 909

Abre ao Ministerfo da Fazenda o credito extrnordtuario de 101 :996$600, para
occorrer ao pagamento devido a Tgnacío Alves Pereira, em virtude do
6enlença [udiciar!s.

o Presidente da Bepubliea dos Estados Unidos do Brasil, usando
da autorização contida no decreto legislativo u , 2.070, de 7 do cor
rente mez, resolvo abrir ao Mínisterio da Fazenda o credito extra
ordinarlo de rol: 996S600, para occorrer ao pagamento devido a Igna
cio Alves Pereira, sendo 88:000S-para resgate de 88 apoUces ao por
tador, do valor nominal, de :1.:000$, do emprestimo de :l.89!>, :1.3:200$,
provenientes de juros das mesmas apólices até o 20 semestre de HJ08
e 7968600, docustas, conforme a carta precatoría expedida a 23 de
novembro ultimo pelo Juizo Federal da Primeira Vara do Districto
Federal.

Rio dz Janeiro, 21 de janeiro de 1909, 210 da. Republica..

AFFONSO AUGUSf) l\IOREIRA PENNA.

David Campista.
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DECRETO N. i. 290 - DE 21 DE JANEII\O DE 1909

21

Declara a rescisiío do contracto feito com a Emprezu Esperança Marttima
para um serviço de navegação regular entre os portos do. Republica.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, attendendo
a que a Empreza Esperança Maritima deixou de apresentar á Inspe
ctoria Geral de Navegação, conforme determina a clausula VI das que
acompanham o decreto n. 6.5iG, de 25 de julho de 190i, a estatistica
dos passageiros e cargas, apezar das multas repetidas que lhe foram
impostas por inobservancía da referida clausula, decreta:

Artigo unico. Fica rescindido, na fórrna da. clausula XVlII, a que
se refere o decreto citado n. G.5i6, de 25 de julho de 190i, o con
tracto celebrado com a Empreza Esperança Marítima para um serviço
de navegação regular entre os portos da Republica.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1909, 210 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO l\IOREIR,\ PENNA.

Miguel Calmon dll I'in e Almeida.

DECRETO N. i .291 - DE 21 DE JANEII\O DE 1909

Concede nutorlzução á e Scciété de Construction du Port de Pernambuco ~

para íunccionar na Republicn.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl, atten
dendo ao que requereu a Sdciété de COllstl'tlclioll dll POl'I de Pernam
buco, devidamente representada, decreta:

Artigo unico. E' concedida autorização á Societé de COllstl'ltCtiOIl
du P01't de Pe1'1lambuco para funccionar na Republica com os esta
tutos que apresentou, mediante as clausulas que a esta acompanham,
assignadas pelo ministro da Iudustría, Viação e Obras Publicas, e fi
cando a mesma sociedade obrigada a cumprir as formalidades exigidas
pela legislaqão em vigor.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1909, 210 da Hepublíca ,

AFFONSO AUGUSTO MORElRA PENNA.

Miguel Calmon d1l Pin e A.lmeida.
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Olausulas que acompanham o decreto n. 7.291, desta data

A Saeiété de COllstructioll du POI·t de Pernambuco é obrigada a ter
um representante no Brazil, com plenos e illimitados poderes para
tratar e defínltivamente resolver as questões que se suscitarem, quer
com o Governo, quer com particulares, podendo ser demandado e
receber citação inicial pela sociedade.

11

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos unicamente
ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdicção de seus trlbunaes ju
díeiaríos ou administrativos, sem que, em tempo algum possa a referida
sociedade reclamar qualquer excepção fundada em seus estatutos,
cujas disposições não poderão servil' de base para qualquer reclamação
concernente á execução das obras ou serviços a que elles se referem.

III

Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração
que a sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos. Ser-lhe-há.
cassada a autorização para funecíonar na Republica si infringir esta
clausula.

IV

Fica entendido que a autorização õ dada sem prejuízo do prin
cipio de achar-se a sociedade sujeita ás disposições do direito nacional
que regem as sociedades anonymas,

V

A infracção de qualquer das clausulas para a qual não esteja.
comminada pena especial, será punida com a multa de 1:000$ a
5:000$, e no caso de reincidencia, pela cassação da autorização con
cedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes clausulas,

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de :1.909.- Miguel Calmon du Pill I)

Almeida,
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Eu abaixo assiguado, traduetor publico e interprete commercial
juramentado da praça do Rio de Janeiro, por nomeação da meri
tissima Junta Conunercial da Capital Federal.

Certifico pelo presente que me foi apresentado um documento
escripto no idioma fraucez afim de o traduzir para o vernacnlo, o
que assim cumpri em razão do meu offlcío e cuja traducção é a
seguinte:

TRADUCÇIO

De folhas 10 a folhas f;j do n , 27 1/2 do jornal francez intitulado
Petites-Nfiehes (jornal de publicações de annuncios judiciarios, legues
e avisos diversos - Petites Affiches et journal jlldiciail'e l'éllnis), datado
de domingo 27 e segunda-feira 28 de setembro de 1908, na secção 
Constitnição de sociedades lia-se o seguinte:

Société de Construction cl.u. Port de Per.
nall1buco

Sociedade Constructora do Porto de Pernambuco

Por acto lavrado por Maitre Máxime Aubron, tabellião em Pariz,
substituindo Maitre De Ridder, seu collega, também tabellíão em Parlz,
ausente momentaneamente aos 21 dias de agosto de 1()08.

O Sr. Edmond Bartissol engenheiro, empreiteiro de obras pu
blicas, cavalleiro da Legião de Honra, residente em Pariz, Avenida do
Bois de Boulogne n. 17, agindo em seu nome individual e na qualidade
de procurador do Sr. Demetrio Ribeiro, engenheiro, ex-ministro de
Obras Publicas do Brazil, residente em Parlz, rua do Almirante
Courbet n. 1, na conformidade do instrumento de procuração que
este ultimo lhe outorgou em notas de Maítre Ridder, tabellíão em Parlz,
aos 20 de fevereiro de 1()08, cujo original registrado ficou annexado
ao alludido acto de estatutos depois de Maítrc l\Iaxime Aubron haver
nelle feito menção dessa aunexação ,

Estabeleceu os estatutos de uma sociedade anonyma, dos quaes
foi litteralmente extrahldo o seguinte:

TITULO I

FOR~L~ÇÃO E FI:>S DA SOCIEDADE - PRAZO DE DURACÃO - SÉDE
DETElnlE'iAçÃO

Art. 10. Fica constituída entre todos os proprietarios das acções
abaixo especificadas uma sociedade anonyma que será regida pelas
leis de 24 de julho de 1867, O de julho de 1002, 1 de agosto de 1903,
16 de novembro de 1003 e pelos presentes estatutos.

A referida sociedade tem por fim a execução da concessão dada
aos SI'S. Bartíssol e Hibeiro, pelo governo do Brazil, para construir e,
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eventualmente, admiulstrar e explorar o porto, os caes e armazéns
da cidade do Recife (Pernambuco], e também para a valorização, 10
cação ou venda dos terra plenos e, eventualmente, quaesquer ope
rações imruobillm-las e outras dellas dependentes,

Art. 2°, A sociedade toma a denominação de Societ» de COIl

strllctioll du POI't dc PC/'llClmbllco (Sociedade Constructora do Porto de
Pernambuco).

Art. :~o. A sociedade terá a sua séde em Paria, á rua Laíuyette e
poderá estabelecer succursaes e·IU qualquer cidade do Brazil ,

A séde da sociedade poderá ser mudada para qualquer outro
legar da mesma cidade por méra deliberação do conselho de admí
nistracão, e para outra localidade em virtude de resolução da as
sembléa geral tomada na conformidade do art. 34, abaixo traus
cripto ,

Art , 40 , O prazo de duração da sociedade é 50 anuos,
Este prazo poderá ser prorogado ou dlmiuuido por deliberação

da assembléa geral extraordíuarls de accíouístas, tomada mediante
proposta do conselho de admíuístração,

TITULO II

CAPITAL SOCIAL- ACÇÕES - QUOTAS BE:.'iEFICIAI\I.-\.S

O capital social é: cinco milhões de francos, divididos em dez mil
acções de quinhentos (500) francos cada uma, que deverão ser sub
scriptas e pagas integralmente em uumcrarlo.

A titulo de vantagem particular e como remuneração dos serviços,
esforços e cuidados dispensados, antes de constituída a sociedade, para.
a obtenção dos eontractos que constituem o objecto da presente, bem
como para reuuír os diversos concursos teehnicos e financeiros ne
cessarlos para a realização dos alludidos fins, os 81'S. Bartíssol e
Demetrio Ribeiro receberão 50 1'/0do que ficar disponível dos lucros
liquidos da sociedade até findar o seu prazo e ser ella liquidada, ainda
mesmo no caso de ser elIe prorogado, depois de retirada a reserva
legal, para um primelro dividendo de 6 % a distribuir aos aceíonístas
e dos 25 "[« a dividir, entre os membros do conselho de adrnínístração,
nos termos do art. 37 abaixo transcripto ,

Para representar esse direito a uma parte de beneficios e para
facilitar a livre disposição desse direito, serão ereadas dez mil quotas
beneflciarlas sem valor nominal determinado, dando cada uma direito
a um decimo míllesímo da referida parte de lucros.

Os titulos de quotas beneficiarias serão ao portador; serão ex
trahídos de um livro com talões, numerados e providos da assígnatura
de dons administradores.

Estas quotas não conferem direito algum de propriedade sobre o
acervo social, mas simplesmente um direito de participação nos
lucros.

Os portadores de quotas não teem nessa qualidade o direito de
ímmiscuir-se nos negocíos.soeiaes, na compilação das contas, na ereação
das reservas extraordínarías e dos fundos de amortização.
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~lJ

Não podem assistir ás assembléas geraes dos accionistas.
Não podem oppor-se ás modlficaçõas aos estatutos que a assembléa

geral determinar, a não ser que prejudiquem os seus direitos na allu
dida parte de lucros.

Entretanto, os direitos das quotas beneficiarias poderão ser mo
dificados; restringidos ou· transformados pela assembléa geral dos
aecionistas, quando essas modificações 'forem approvadas por uma as
sembléa de portadores de quotas convocada especialmente pelo con
selho de admínlstração por meio de um aviso inserido eom.ts dias pelo
menos de antecedencia em dous jornaes. de annuncíos legaes de
Pariz;

A assembléapoderá deliberar validamente si reunir a metade
das quotas; e suas deliberações serão tornadas por maioria dos votos
dos portadores presentes, que vterão : um voto por cada. parte que

•possurrern , . . . ..'
Os possuidoresde quotaspoderão eonstítuír. umasocíedade ou as-

sociação para defesa de-seus interesses communs. Neste .caso, a. ap
provação das decisões tomadas pela assembléa .geral dos aceionistas
será dada de accórdo com o disposto nos estatutos da sociedade ou
associação dos possuidores de quotas . .

ps possuidores de quot~s não poderão igualmente oppor-se ás
modificações que a assernbléa g-eral fizer aos estatutos, com relação
especialmente á dissolução da sociedade antes de findar o prazo e a
quaesquer fusões totaes ou parciaes.

No caso de augmentoou diminuição do capital social, os possui
dores de quotas continuarão' a. exercer seus direitos. a uma parte dos
lucros da sociedade, porém, somente na proporção do capital inicial
comparado com o capital: augmentado, isto é, a referida parte dos
lucrossoffrerá umareducção 'Propo~'cional. -

No caso de vendado activo social ou de traspasse para outra SlJ.
cíedade, depois da terminação com' prazo ou depois da sua; dissolução
antes do dito prazo-as quotas beneficiarias partícíparão.das vantagens
decorrentes dessa: operação, de accõrdo com 'seus direitos acima espe
cificados.

Art. 70
• A importancia das 10 mil acções a subscrever em di

nheiroserá pagável na fôrma seguinte:
um quarto, ou j-2;j francos rio acto da-subscrlpção ;
e o restante á medida das necessidades da sociedade nas épocas

e' nas' proporções' que o conselho de administração determinar.
AS chamadas de capital serão levadas ao conhecimento dos accío

nístas mediante um' aviso inserido 20 dias no mínimo antes da data.
marcada para cada-pagamento 'em um jornal de.auuunclos lega.es de
Pariz ,

Os titulares, os cessíonarlos tntermediarlos e os. subscrlptores
serão responsaveís solidariamente pela ímportancía da acção ,

Subscriptores e accionístas que cederem séus-titulos deixarão de
ser responsáveis pelas entradas ainda não chamadas dous annos
depois de feita a cessão. .

Art., 11. Os accionistas só serão responsaveis pela ímportancla
das seções quepossuirem ; além dessa quantia qualquer chamada de
fundos será prohlbida .
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TITULO III

AD)!I1i:ISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Art. -12. A sociedade será administrada por um conselho com
posto de cinco membros, no minimo, e de 10 membros, no maximo, es
colhidos entre os sócios e nomeados pela assembléa geral dos aceto
nístas.

Os administradores exercerão suas funcções durante o prazo de
seis annos, salvo o efíeito da renovação parcial de que adiante se
trata.

Ao expirar os primeiros seis annos, o conselho será inteiramente
renovado. A partir dessa época, o conselho se renovará á razão de
um, dous ou tres membros cada anuo ou cada dous anuas, alter
nando, si fôr o caso, de maneira a tornai' completa a renovação e
fazel-a o mais igualmente possível, de accõrdo com o numero dos
membros.

Para as primeiras applicações desta dlsposição, a sorte indicará .a
ordem de sahida ; uma vez estabelecida a rotação, a renovação íar
se-lia por antiguidade de nomeação.

Todos os membros que sahirem poderão ser reeleitos.
Caso o conselho íôr composto de um numero inferior a 10 mem

bros, os administradores terão a faculdade de eompletal-os, si o jul
garem conveniente, para as uecessidades do serviço e o interesse da
sociedade.

Neste caso as nomeações feitas a titulo provísorio pelo conselho
serão submettidas na primeira reunião á approvação da assembléa
geral, que estabelecerá o prazo do mandato.

Art. 13. O conselho de administração se reunirá quantas vezes o
interesse dp. sociedade o exigir, e uma vez por mez, no minírno, As
deliberações serão validas somente quando tomadas na presença de
tres membros, uo minimo.

As deliberações são tomadas pela maioria dos votos dos membros
presentes. No caso de empate, a proposta será reenviada para a sue
cessiva reunião do conselho, e então, no caso de novo empate, preva
lecerá. o voto do presidente.

Art. 14. As deliberações serão comprovadas por meio de actas
transcriptas em um registro especial e assignadas pelo presidente e
por um dos administradores que nellas tomou' parte. As cópias e ex
tractos dessas actas, para fazerem fé, deverão ser assignados pelo
presidente do conselho ou pelo seu substituto.

Art. 16. No caso de se tornar vago um lagar de administrador no
íntervallo entre duas assembléas geraes, os administradores poderão
preenchel-o provisoriamente, e a assembléa geral, na sua primeira
reunião, procederá á. eleição definitiva.

O administrador nomeado em substituição de outro exercerá o
cargo somente durante o tempo que faltar para completar o prazo de
seu predecessor,
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Art. 1(l. O conselho de administração terá os mais amplos poderes
para em 1I0me da sociedade - fazer ou autorizar todos os actos e ope
rações inherentes ao seu fim.

Terá, especialmente, os poderes seguintes, que serão enunciativos
e não limitativos:

Representará a sociedade perante terceiros ;
Compilará os regulamentos da sociedade;
Nomeará e revogará todos os agentes e empregados da sociedade,

fixará suas condições, ordenados, porcentagens e gratíflcações, bem
como as demais condições de admissão e retirada;

Fixará as despesas geraes de administração e regulamentará os
fornecimentos de toda a especie ;

Receberá as quantias devidas á sociedade e pagará as de que fÓI'
devedora;

Assignará, endossará, acceltará e passará quitação em quaesquer
títulos commerclaes ;

Deliberará sobre quaesquer contractos e negociações que disserem
respeito aos fins da sociedade;

Autorizará compras, vendas, trocas, locações de bens moveis e
immoveis, transferencías, alienações de apolices e outros títulos per
tencentes á sociedade;

Determinará o emprego dos fundos dlspouívels e regulamentará o
dos fundos de reserva;

Contrahirá emprestimos, com ou sem hypotheca ou outra ga
rantia sohr« os bens sociaes, por meio de abertura de credito ou por
outra fórma. Entretanto, os emprestimos sob a fórma de creação de de
bentures deverão ser autorizados. pela assembléa geral dos accionistas;

Autorizará quaesquer acções judiciarias, quer na qualidade de
réo, quer na de autor;

Autorizará tambem quaesquer contractos, transacções, ajustes
acquíescencías e desístenclas, bem como cancellamento ele ínscrlpções,
sequestras, embargos e outros direitos, antes ou depois do paga
menta;

Formulará os balancetes, os inventarias e as contas a submetter
á assembléa geral dos acclonístas ; deliberará sobre todas as propostas
que lhe forem feitas, e formulará a ordem do dia.

Art. 20. O conselho poderá delegar totios ou parte de seus po
deres a um ou mais de seus membros por meio de um mandato es
pecial, para fins determinados, ou por um prazo determinado.

Poderá também delegai-as para a expedição do expediente
commum a uma ou mais pessoas escolhidas fóra do seu seio. Poderá
também crear toda a sorte de commissões.

TITULO V

ASSEMBLÉA GERAL

Art. 23. A assembléa geral, regularmente constituída, representa
a totalidade de soclos,



28 xcros DO PODER EXEGUrn'O

Art. 24,. Realízar-se-ha uma assembléa geral ordinaria todos os
annos, no correr do primeiro semestre. O lagar em que se realizará.
tal assembléa será determinado pelo conselho de administração.

Além disso, poderá S3l' convocada uma assembléa extraordinarla ,
em caso de necessidade; pelo conselho de administração, com aviso
prévio de -tO dias. '

Art. 25. A assembléa geral será constituída pelos accíonlstas
que pcssuirem, como donos ou mandatarlos, tiO acçõesno mínimo.

Qualquer membro da assembléa geral terá direito a tantos votos
quantas vezes possuir 50 aeções, como dono ou mandatarlo, sem
poder contar em hypothcse alguma, mais de -100 votos.

Os accionistas'J)OSSuidol;es de menos de 50 acções poder-se-hão
reunir nos termos a lei, para perfazer a cifra miuima de tiO acções e
delegar poderes a um delles para assistir á assembléa geral.

Art. 26. As convocações deverão ser feitas por meio de aviso
inserto em um jornal de annuncíos legaes 20 dias, no mínimo, antes
da época da reunião, conforme estipulado no art. ,70

•

Art. 27. A assembléa achar-se-lia regularmente constituída
quando os membros presentes ou representados por procuração repre
sentarem um quarto do capital social.

Para se verificar si a quarta parte do capital social se acha re
presentada, todos os accíonlstas que tiverem o direito de tomar parte
na assembléa são convidados, por aviso de convocação a depositar
seus titulos cinco dias, no minimo, antes da reunião, nos lagares indi
cados pelo conselho de administração.

Si na primeira reunião o numero de acções representadas não
fôr sufficiente, será convocada uma nova assembléa, a qual deliberará
validamente seja qual fôr a parte do capital representada pelos accío
nístas presentes, somente, porém, sobre os assumptos constantes da
ordem do dia da primeíra convocação.

Esta nova reunião deve se realizar com um mez de íntervallo, no
máximo, e as convocações poderão ser feitas com 10 dias de antece
dencía apenas.

Al't. 28. Aasserubléa geral será presidida pelo presidente do con
selho de administração, ou, na falta deste, por um administrador de
signado pelo conselho.

Dous dos maiores accíonistas presentes preencherão as funcções
de escrutinadores.

A Mesa escolherá o secretario.
Art. 29. As deliberações, serão tomadas por maioria de votos.
A ordem do dia será. determinada pelo conselho de administração.

Nella só serão Incluídas as proposições emanando do conselho de admi
nistração e as que lhe forem communicadas 15 dias, no minimo, antes
da reunião com a assíguatura dos accionístas representando, no mí
nimo, um quinto do capital.

Só não poderão ser submettídos á. deliberação da assembléa os
assumptos incluidos na ordem do dia.

Art, 31. A assembléa geral annual tomará conhecimento do re
lataria que o conselho de administração lhe deverá. apresentar todos
os annos sobre a situação dos negocios da sociedade, bem como do re
latorio do conselho fiscal.
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Dlscutirá., approvará ou l'ejeitaL'á as contas.
Determinará. o dividendo.
Nomeará os administradores e os membros do conselhofíscal;
Deliberará e estatuirá de modo soberano -sobre todos os interesses

da sociedade e conferirá ao conselho de-admlnlstração todos os po
deres supplementares que entender necessários.

Art. 32. Aassembléa geral convocada textraordlnarlamente po
derá, por iniciativa do conselho de administração, fazer nos estatutos
as modificações que julgar convenientes.

Poderá deliberar especialmente sobre :
O augmento ou reducção do capital social;

A amortização total ou parcial deste capital por meio do uma
retirada feita dos- lucros;

A prorogação, reducção do prazo ou dissolução antecipada da so
ciedade' ;

A fusão total ou parcial ou a participação da sociedade em outras
sociedades constituidas ou por constituir;

A transferencía ou-venda aterceiros ou a entrada para qualquer
sociedade de todos ou parte dos-bens, direitos e obrigações -da socie
dade ;

As modiflcações poderão mesmo dizer respeito aos- fins da socie
da.de, porém, Sem poder mudai-os completamente ou alteral-os em
sua essencia ,

Porém, nos casos previstos no -presente artigo, a assembléageral
não poderá deliberar validamente sinão quando contar. accíonístas re
presentando a metade, no minimo, do capital social.

A assembléa será. organizada e resolverá de conformidade-com o
que dispoem os arts. 27 e 29.

Todavia, si na primeira convocação a assembléa não puder ficar
regularmente constituida, conforme "O paragrapho precedente, poderá
ser convocada uma-segunda assembléa geral, na qual, por derogação
ao que fica expresso no referido art. 27, serão chamados todos os ac
cionistas.

A segunda assembléa não ficará regularmente constltuída si os
accionistas presentes não representarem, no minimo,ametade do
capital social.

Neste caso especial, cada accionista terá, pelo menos, um voto e
tantos votos quantos lotes de 50 aeções possuir ou representar, sem
poder, em caso algum, contar mais de 100 votos.

Art. 33, As dellberaçôes, da assembléa geral serão -transcriptas
em actas lnscrlptas em um livro especial e ássignadas pelos membros
da mesa,

Será assignada pelos membros presentes uma folha de presença
contendo os nomes e domicilio dos accíonistas, membros da assembléa
e o numero de acções de que cada um delles é portador; essa folha
de presença será annexada á acta para ser communicada a todo
aquelles que tiverem direito de examiual-a ,

Art. 34. As cópias ou extractos das actaspara fazerem fé deverão
ser assignadas pelo presidente do conselho de administração ou por
quem o substituir.
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TITULO VII

DIVI,;ÃO DOS LUCROS E A~toRTItAÇ.:j;O

Al't. 37. Dos lucros liquidos, depois de deduzidas as quantias
para fazer face aos encargos da amortização previstos no art. 39 serão
reservados:

10 , 5 % para o fundo de reserva preserípto pela lei;
2", a quantia necessaría pat'a pagar aos accíonístas 6% de juras

sobre as quan tias pagas por conti). das suas acções, e não amortizadas;
3', 25 o para o conselho de administração que dividirá tal quota

entre os seus membros como entender, tendo em vista o disposto no
art , 17.

O excedente dos lucros liquidos, depois de retiradas as quotas
supra Indicadas, será repartido, a titulo de dividendo, do seguinte
modo:

50 o aos accionistas ;
50 0(0 ás quotas beneficiarias.

TITULO IX

MOlJIFICAÇ,lO DOS ESTATUTOS, PROrrOGAçÃO, DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO

Art. 43. Finda a sociedade, ou no caso de sua dissolução antecí
pada, a assembléa geral· por proposta do conselho de admínístracãó,
estabelecerá. o modo da liquidação e nomeará, si fôr o caso, os líquí
dantes.

Durante a liquidação os poderes da assembléa geral continuarão
a vigorar ·como durante 11 vigencia da sociedade; approvará "as contas
de liquidação e dará: quitação aos liquidantes, .

03 liquidantes terão a obrigação de realizar, mesmo amigavel
mente; todo o actívo movel. e irnmovelda sociedade e de saldar todo o
passivo, e ainda, com autorização da assembléa geral e nas condições
estabelecidas e por ella acceitas.rpoderão transferir ou ceder a qualquer
partícular ou sociedade, por meio de quotas de entrada contra especíe
ali titules integralizados ou por outra fónna; todos on parte dos di
reitos, acções ou obrigações da sociedade dissolvida.

Depois de deduzido .o passivo e as despesas de liquidação, e de
retirado do saldo liquido, primeiro o quantiun necessário para amor
tizar ouacabar de amortizar as acções si já não tiverem sido amortí
zadas anteriormente; e depois uma porcentagem de 25 % em favor
do ultimo conselho de administração ; este saldo liquido será repar
tido:

50 "/o aos accionístas ;
50 "lo ás quotas beneficiadas.
Por cópia conforme. - G. ne flidilcl'.
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De conformidade com oacto lavrado por l\Iaitre l\Iaxime Aubron
tabellíão em Pnrlz, que substituiu Maitre De Ridder, seu collega,
também tabellião em Pariz, momentaneamente ausente, aos 21 dias
de agosto de 1908.

O SI'. Bartissol agiu nas mesmas qualidades que no-acto de esta
belecimento dos estatutos, precitado, e declarou que as 10.000acções
de quinhentos Irancos cada uma, da alludída sociedade, que estava
para. emlttir; foram inteiramente subscriptas por nove pessoas ou so-
ciedades em proporções differentes: _ . _

- Declarou que foi paga em espécie por cada subscriptor quantia
igual a um quarto do valor das acções por elle subscrlptas, ou seja ao
todo 1. 2!jO.000 francos que se acham deposítados no Crcdit MobilieI'
Erançais cuja séde social éem Parlz, rua Sainj [}earges numeras 3 e 5.

Em apoio dessa declaração o Sr. Bartíssol exhibiu um documento
certificado e por elle assígnado, contendo os nomes prenomes, quali
dades e domicilias dos subscriptores, o numero de acções subscriptas
e a lmportancla das entradas pagas PQI' cada um delles, documento
este que ficou annexadoao dito instrumento notarial.

Por cópia: coüforme.e-- G, De Ricldcr,

IH

Das actas (CUj,L cópia ou cxtracto ficou em notas de l\Iaitre De
Ilidder tabellião, conforme instrumento por elle lavrado aos 15 de se-
.tembro de 1908), de duas deliberações tomadas pela assembléageral
dos accionistas da socidade anonyma denominada Sociélé ele Constru
ction. clu Port de Pernambuco consta:

Da primeira destas netas, datada de 22 de agosto de 1908:

1°, que a assembléa geral depois de verlâcação, reconheceu a
'slncerídade da declaração de- subscripção e de pagamento feitap-elo~

fundadores da aIludida sociedade, nos. termos do acto Invrado por
l\Iaitre Aubron, que substituiu Maítre Da Hiddervambos tabellíães em
Pariz, aos 21 de agosto de 1908;

2°, que nomeou um commíssario encarregado de fazer um rela
torio, nos termos da lei, com -respeito á; causa das vantagens parti
culares estipuladas nos estatutos.

E da segunda acta, datada de 3 de setembro de 1908 :-
1°; que a assembléa geral, approvaudo as conclusões do relataria

do comrnissario, approvou as vantagens partículares especificadas nos
estatutos;

2°, e que, nomeou como primeiros adrniuistradores nos termos do
art , _i2 dos estatutos: .

i O
, o SI'. Edmond Bartissol, empreiteiro de obras publicas, residente

em Pariz, Avenue du Bois de Bologne rr. 701; _ -
2°, °SI': Dernetrio Ribeiro~. engenheiro residente no Rio, de Ja

neíro, Avenida Central n , 60;



32 Acros DO PODER EXECUTIVO

3°, O SI'. Jacques De Lapísse, proprietario, residente em Pariz
rua Píerre Charron n. 4!l;

4°, o SI', Georges Dubail, antigo mínistroj.lenipotenciarlo aposen
tado, resíden te em Parlz, rua Godot-de-Mauroí n. :1 !l.;

;jO, o SI' Isidore De Schryver, capitalista, residente em Raismen
(Norte);

fio, o Sr .. Jules Bobert, engenheiro, residente em Pariz, Avenue
du Bois de Boulogne n .33.

Estas funcções foram acceitas directamente pelos SI';:. Bartíssol,
De Lapisse, Dubai! e De Sohryver e pelo SI'. Bartlssol no nome e
como mandatarío dos S1's, Demetrio Hibeiro e Jules Hobert ,

1II. Que a assembléa nomeou os Srs, A. Patrouix e Leveque, com
mlssarios, com poderes para aglr cónjuncta ou separadamente para
elaborar um relatório para a assembléa geral sobre as contas do prl
meiro exercício social e sobre a sltuacão da sociedade, conforme
maudaa lei. •

IV. Que a assembléa decidiu supprimir o art. i8 dos estatutos,
approvou todos os outros artigos dos estatutos e declarou achar-sede
finitivamente constituída a 80ciele de COllstrllelioll du Port de Per
IlJlIlbllco.

V. Emfim, que conferiu, para o . que neeessario .fOI' a diversos
administradores que já formam parte de outras sociedades ou em
prezas com as quaes a Societe ele COllstl'lIC[ioll !lu Port de Pernam
buco tiver de tratar a autorização prevista no art. 4Q da lei de 24 de
julho dei867, sob a condição de prestar contas á proxíma assernbléa
geral.

Por cópia conforme. _. G. De ll.iddel'.
Publícas-fórmas.: ia, do instrumento contendo os estatutos da

sociedade; 2\ do acto de declaração.de subscrípção e de pagamento
da I sta annexada ao mesmo; 3n, do instrumeuto .de deposito e de
duas deliberações de assembléas geraesconstitutivas 'aniiexadàs ao
mesmo foeam depositadas nos 25 de setembro de -1 !l08, aos cartoríos
do 'I'rihuna] de Commercío do Sena c da Justiça de Paz da IX. Circum
scripção de Pariz.

POI' menção conforme. - G. De Biddcr .

LEGALIZAÇÕES

Certificado de inserção n. 43.897.
Registrada ern Pariz aos 28 de setembro de Hl08.Fcs. 31, 30.
Recebidos tres francos 75 centimos.(Assignado illisiveI.)
Visto pelo Maire do ia districto de Pariz (Louvre) para. legalizar

a assígnatura supra.- Jolly.
Chancella da alludída malrle.
Collada e inutilizada uma estampilha franceza de;;O centimos.
Visto para legalizar a assignatura de l\Ie. Jolly, adjunto do maíre

do iO districto apposta no presente.
Pariz, aos 30 de outubro de:1!108.- Secretariado da Prefeitura

do Sena.- Pelisse, pelo prefeito,
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Chancella da Prefeitura do Sena.
O ministro dos-Negceíos Estrangeiroseertífiea verdadeira a assi

gnatura do Sr. Pelisse.
Pariz, aos 4 de novembro de 1905. -Pelo ministro, pelo chefe de

repartição, delegado"Scluiéiâer,
Chancella do referido ministerio .
Reconheço'Yerdadeira a assignatura abaixo do Sr. Schneider, do

Mlnis terio dos Negócios Estrangeiros. _
Consulado dôs Estados Unidos do Brazll em Pariz, aos-4 de no

vembro de190S.- O eonsulgerai, João Belmiro Leoni.
- Chancella do referido consulado 'geral inutilizando uma estam-
pilha do serviço consular do Brazil valendo õ$OOO.

Colladas e devidamente inutilizadas na Recebedoria do Rio de Ja
neiro tres estampilhas íederaes valendo coUectivamente 4$SOO.

Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. João Belmiro Leoni,
consul geral em Pariz (sobre duas estampilhas federaes- valendo col
lectivamente ÕÕO réis).

Rio de Janeiro, 28 de novembro de '1908. -- Pelo director geral,
Ernesto Augusto Ferreira, _ _

Chancella da Secretaria das Belacces Exteriores do Brazit.
Uma estampilha federal de 300 réis devidamente inutilizada.
Nada mais continha o referido documento, que fielmente verti do

próprio original, ao qual me reporto.
Em fé do que passei o presente, que seUo com o sello do meu

officio e assigno nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 28 dias do mez de
novembro de 1905.- Manoel de Mattos Fonseca.

DECRETO N. 7.292 - DE 21 DE JANEIRO DE 1909

Concedo autorização ú <': 'I'hc Brnzilinn Dr-ed grng Company » para íuuccionar
na Repuhlicu.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazilattendendo
ao que requereu a The Brazilian Dl'edging Company, devidamente re
presentada, decreta:

Artigo unico. E' concedida autorização á The Brazilian Dredging
Company para Iunccionar na Ilepublica, com os estatutos que apre
sentou, mediante as clausulas que a este acompanham, assignadas
pelo ministrô de Estado da Indnstrla, Viação e Obras Publicas, e
ficando a. mesma companhia obrigada a cumprir as formalidades
exigidas pela legíslação em vigor.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1909, 21° da Republica.

AFFO;'ísO AUGUSTO l\IOREillA PENNA.

Miguel Calmon d1í Pin e Almeida.
Poder Executivo 100\"1
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Clausulas que acompanham o decreto n , 7.292, desta. data

A Tlie Brazilian Dredging Company é obrigada a ter um repre
sentante no Brazil, com plenos e íllimitados poderes para tratar e de
finitivamente resolver as questões que se suscitarem, quer com o
Governo, quer com particulares, podendo ser demandado e receber
citação inicial pela companhia.

II

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos unicamente
ás respectivas leis e regulamentos e á. [urisdicção de seus tribunaes
judiciarios 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 para qualquer
reclamação concernente á execução das obras ou serviços a que elles
se referem.

III

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 Republica si infringir esta
clausula.

IV

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

V

A infracção de qualquer das clausulas para a qual não esteja
comminada pena especial, será. punida com a multa de 1:000$ a
5: 000$, e no caso de reincidencia, pela cessação da autorização con
cedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes
clausulas.

Rio de Janeiro, 2-1 de janeiro de 1909.- Miguel Calmon du Pin
e Alllicicla.
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Edwin Douglas MUITay, traductor publico e interprete cóml\lercial
juramentado: .

Certifico pela presente que me foi apresentado mil Instrumento
de procuração, escrlpto em idioma .inglez, afim de o traçluzir para a
lingua vernacula, o que assim cumpri em razão do meu oüício e cuja
traducção é a seguinte :

TRADUCÇAO

Saibam todos que a presente virem que nós, a Braziiian Dredgino
Company, sociedade organizada e funccionando nos termos e em
virtude da legislação do Estado de New York, Estados Unidos' da
America, fizemos, nomeamos e constítuímos, como pelo presente ·fa
zemos, nomeamos, e constituimos Wllliam G. Meyer, domiciliado em
Diamantina, Minas Geraes, Bruzil, América do Sul, nosso verdadeíroe
legitimo procurador por nós e em nosso nome, lagar e deríossaparte,
fazer, praticar e executar todos e quaesquer netos, cousas.Jnsjrumentos,
esoripturas concernentes a qualquer propriedade, bens 'moveis e ím
moveis, ou a qualquer negocio ou transacção ou acto de qualquer na
tureza relativos a qualquer propriedade, bens ou causas em que já.
tivemos, temos actualmente ou possamos vir a ter' eventualmente
qualquer direito, acção, titulo ou interesse, sendo,como&, intenção
da sociedade, pelo presente instrumento, dar e conferir ao dito !10SS0
representante poderes para fazer e praticar por nós, de nossa parte e
em nosso nome todo e qualquer acto e causa, e passar e assignar
documentos e .escrípturas de toda natureza, de modo tão pleno e com.
os mesmos effeitosem todos os sentidos e para todos osfins como si agls
semos pessoalmente, dando e concedendo ao dito nosso representante
os mais plenos poderes e autoridade para fazer G praticar todos os actos
e cousas necessarías ou exigidas em cada caso com a mesma amplitude
em todos os sentidos e para todos os eITeitos como si agíssemos pes
soalmente, podendo 'substabelecer e revogar qualquer substabelecido, .
ratificando e confirmando pelo presente todos os actos, instrumentos,
escripturas ou causas de qualquer natureza referente ou concernente
a nossas propriedades ou bens moveis ou innnoveis.. ou. a.. qualquer
assumpto, negocio ou transacção que possa haver praticado e feito o
mesmo nosso representante,

E especialmente para providenciar para que seja a sobredita so
ciedade registrada na conformidade das leis do Brazil e praticar todos
os actos necessarlos ou relacionados com o caso .

. E tambem para fazer o que necessário fôr; afim de abrir conta
corrente em nome da Brazilian Dredging CompanynuqueIle banco. que
julgar mais conveniente, com poderes para sacar osrespectivos fundos
com a sua assignatura individual e receber- o competente pagamento
e entrega.

Assignado, selladoe outorgado pelo presidente, attestado- pelo
secretario e sellado por 'ordem da dírectoria, neste dia :3 de dezembro
de 1908.

Brazilian Dredging Gompany.- Steuiart 11". Conçdon, presidente.
Franklin O. Case, secretario.

Estava o sello social da Brazilian Dreâçinç Oompani),
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Estado de New York ~ SS
Condado de New York \ .

Aos tres dias de dezembro do anno de 1908, perante mim compa
receu pessoalmente Franklin O. Case, de mim conhecido pelo proprío,
o qual, depois de prestar o competente juramento, passou a fazer as
suas declarações e disse que elle reside na cidade, condado e Estado
de New York; que elle é o secretario da Brazilian Dredging Company,
a mesma sociedade descripta no instrumento supra, e que o passou;
que elle conhece o sello social; que o se110 apposto ao dito instrumento
é o mesmo sello social; que esse sello foi ao mesmo instrumento
apposto por ordem da direetoría da dita sociedade, e que elle, de
clarante, assignou o seu nome no citado instrumento também em
cumprimento á mesma ordem. - O. J. Grover, tabellíão publico,
n. 154,' New York C·.

Estado de New York lS8 .
Condado de New York \ ..

Eu, Peter J. Dooling, escrivão do Condado de New York, e ao
mesmo tempo escrivão do Supremo Tribunal do mesmo condado, o
qual é ao.mesmo tempo um tribunal de registro, certifico pelo pre
sente que O. J. Grover, signatário do certificado de authenticídade e
de reconhecimento do instrumento annexo e no mesmo exarado, era,
por occasião de fazer essaattestação, tabellíão publico do condado de
New York, com exercícíonelle e ahi residente; devidamente nomeado
e juramentado e competente para fazer esse attestado, Certifico mais
que conheço bem a lettrà do referido tabellíão, e creio firmemente
ser verdadeira a assígnatura que se vê no referido attestado de prova
ou reconhecimento.

Em testemunho do que firmei o presente que sellei com o sello
do referido tribunal e-condado, neste dia 4, de dezembro de 1908. 
Peter J. Dooling, escrivão. (Estava o sello referido do tribunal e con
dado de New York.)

Reconheço verdadeira a assignatura exarada no certificado retro
de Peter J. Dooling, secretario do condado de New York, e para
constar onde convier,' a pedido do interessado, passo o presente que
assigno e vae sellado com o se110 deste consulado geral.

Declaro que este documento se compõe de duas folhas, que vão
numeradas e rubricadas por mim e selladas com o sello deste consu
lado geral. .

Sobre uma estampilha do sello consular brazlleiro do valor de
!J$OOO. New York, aos 4 de dezembro de 190B.-José Joaquim Gomes
dos Santos, consul geral.

Estava a chancella do referido-consulado geral do Brazil.
Seguia-se aqui a legalização da firma supra, feita pela Chancel

laría das Relações Exteriores do Brasil.
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Estavam os sellos da lei devidamente inutilizados na Recebedoria
da Capital Federal.

Nada mais continha a referida procuração, que bem e fielmente
verti do proprio original, ao qual me reporto.

Em fé do que passei a presente que sellei com o se110 do meu offí
eio e assigno nesta cidade do Rio de Janeiro, aos :13 de janeiro de 1909.

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de :1 909. - Ed. MUTI'ay. - Edwin
Douglas Murray, traductor publico e interprete commercial jura
mentado.

Certifico, pela presente, que me foi apresentado um lote de do
cumentos referentes á formação da sociedade Brazilian Dreâging Com
pany,' escriptos em idioma inglez, afim de os traduzir para a língua
vernacula, o que assim cumpri em razão do meu oflicio e cuja tra
ducção é a seguinte:

TRADUCÇÃO

ACTA DA AssE~mLÉA DE CONSTITUIÇÃO

A primeira assembléa da sociedade realizou-se na casa n, 237,
Broadway, New York, N. Y., no dia 3 de dezembro de :1 908, ás :l.:l
horas da manhã.

Compareceram pessoalmente os seguintes incorporadores: Wil
liam G. Meyer. William J. Cunningham, Bulow von Ravens, Stewart
H. Congdon Franklin, B. Case Jr., Hans Beck, David Jankower e Fran
klin O. Case, isto é, a totalidade dos incorporadores.

Foi nomeado para presidir os trabalhos oSr. Stewa.rt H. Con
gdon sendo convidado para secretario ad hoc oSr , Franklin O. Case,

O presidente declarou haver sido depositado e registrado na Se
cretaria de Estado do Estado de New York, em data de 2 de de
zembro de 1908, o certificado de incorporação da companhia, que foi
tambem depositado, archivado e registrado no cartorio do escrivão do
condado de New York, em data. de 3 de dezembro de :1908, New York,
havendo sido igualmente paga a taxa de organização ao thesouro
estadual.

Pelo secretario foi apresentada á assembléa uma declaração as
sígnada por todos os incorporadores desistindo do aviso da assembléa,

O secretario submetteu á assembléa um projecto de estatutos a
reger os negocios e transacções da companhia, o qual foi lido e logo
approvado por unanimidade.

Sob proposta apresentada e apoiada na fórma regular, foi resol
vido adaptar-se como sello social da companhia o se110 cuja impressão
se vê ao lado desta. (Aqui estava a impressão de um seIlo que dizia:
« Bl'azilian Dredging Company - New York - Incorpol'ated 1908".)

Foi resolvido, outrosim, por unanimidade, adaptar-se a fórma
apresentada nesta reunião para as cautelas de acções.

Pelo presidente foi communícado á assembléa que o SI'; William
G. Meyer havia apresentado á companhia uma proposta porescripto
para a venda de uma propriedade sita no Brazil, proposta essa cuja
cópia. foi presente á assembléa e fica appensa a. presente.
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Foi em seguida regularmente proposta, apoiada e unanimemente
approvada a seguinte resolução:

A assernbléa resolve autorizar, como pela presente autoriza, á
directoria da companhia a acceítar a referida proposta feita pelo Sr.
Meyer ea providenciar no que fÓI' necessário para Ieval-a a effelto ,

E resolve,outrosim, que seja lançada no livro de netas para: re-
íereneía e constancia uma cópia de cada um dos seguintes documentos :

L Lista de subscripção do capital;
2. Certificado de incorporação;
3. Estatutos;
!~. Declaração de desistencía de aviso prévio;
ti. Proposta do Sr. William G. Meyer ,
E nada mais havendo a tratar, foi levantada a sessão. - Eranhlln

t) Case, secretario.

DECLAn,lçÃO DE DESISTEi'iCU

Nós abaixo asslgnados, perfazendo a totalidade dos incorpo
radores da Brazilian Dreâçiruj Company, pelo presente desistimos do
aviso prévio da primeira assembléa dos incorporadores da dita com
panhia e dos fins da mesma assembléa a realizar-se na sédesoclal da
companhia, 237 Broadway, New York, N. Y., em data de 3 de de-
zembro de 100S, ás 1-1 horas da manhã. ,

Datada em New York, N. Y., 3 de dezembro de 19Ó5.
Seguiam as assígnaturas abaixo i-> W. G. Meyá (seBo).- W. J.

Cunninqham (idem) - Buloui 'Von Bavens (idem).- Steuiart H. Conqdon
(idem).- Erankiin. B, Case JI'. (idem).- I:lans Beek (idem).-- David
Iankouxr (idem).~ Eranklin O. Case (idem). .

EstatTi.tos 'da «l3razilia:n. Dredging Com.pany»

1o. O sello da sociedade terá a fórrna de circulo, tendo o nome
da companhia e oanno em que Ioi.ella íneorporada i

20
• Os bens, transacções e negocias da sociedade ficarão sob a

gerencia de urna directoria composta de nove directores,que não
serão necessarlamente.accionístas ,

30 • 03 dírectores serão eleitos por escrutínio secreto, por um
anno, por occasião da reunião da assembléa geral annual dos accio
nistas, salvo os casos ,adeante previstos para o preenchimento de
vagas.

~o,. As vagas que se derem no correr do anno serão preenchidas,
pelo espaço de tempo restante a correr, pelo voto da maioria dos
directores em exercício.

!)O. Será licito a qualquer director ou outro titular de cargo
electivo resignar o seu cargo a qualquer tempo, devendo a sua resi
gnação ser feita por: escripto e se tornar eííectíva desde o momento
em que fôr recebida pela companhia, salvo si nella fór estipulada
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qualquer outra época, caso em que se tornará efíectíva nessa época
marcada. A accelração da resignação não será considerada condição
sine alta non para a sua validade.

6°. A assembléa geral annual dos accionistas realízar-se-ha na
segunda terça-feira de janeiro de cada anno, a começar com o anno de
1910, época em que elegerão por maioria de votos dados em escrutinio
secreto os dírectores que deverão occupar os seus cargos pelo espaço
de um anno ou até que sejam eleitos os seus successores.

7°. Além das assembléas prescriptas em lei, poderão ser eonvo
cadas a qualquer tempo assembléas extraordinárias dos accionístas
pela maioria dos dlrectores.

8°. Em todas as assembléas dos accionistas, consíderar-se-ha que ha
numero para deliberar e votar quando nellas estiverem representadas
acções representativas da maioria do capital emittido.

9°. Logo depois de cada assernbléa geral ordinaria os directores
elegerão dentre o numero, por maioria de votos, um presidente, um
vice-presidente, um secretario e thesoureiro..

10. Os directores reunir-se-hão em assembléa nas épocas e la
gares que forein fixados pela directoria .. Par a que possam deliberar
validamente sobre a transacção de negocies será nseessaría a presença
da maioria dos directores em exercício, salvo para o adiamento. da
reunião para outro dia determinado.

11. Será dado a cada um dos accionistas ou directores um aviso
prévio de todas assernbléas, indicando o Iogar e hora de sua realização,
aviso este que será posto no Correio com cinco dias, pelo menos, de
antecedencia.

12. O presidente dirigirá os trabalhos de todas as assembléas.
Compete-lhe assignar todas as cautelas de acções; assígnar e ou
torgar escripturas de arrendamentos, instrumentos e outras obriga
ções e toda a classe de documentos autorizados pela directoria; ru
bricar cheques sacados pelo thesoureiro. Ficará a seu cargo a super
intendencia geral dos negocias da sociedade, salvo estipulação
expressa em contrario, cabendo-lhe desempenhar toda as attribuições
ínherentes ao seu cargo.

13. Ao vice-presidente compete exercer todas as attríbuíções do
presidente na sua ausencía ou impedimento.

14. A·) secretario compete lavrar as actas de todas as assembléas.
Deverá sellar e assignar as cautelas de accoes já assígnadas pelo
presidente e em geral desempenhar todas as attribuições ínherentes
a seu cargo.

1.5. Fica a cargo do tliesoureíro a escripturação em boa ordem
nos livros da companhia de todos os dinheiros e mais valores perten
centes á companhia, que depositará em nome e para o credito da
mesma em mão dos depositarios que a directoria designar. Applicará
os.fundos da companhia conforme lhe fôr ordenado pela directoria
contra os competentes recibos, prestando contas á directoria sempre
que esta o exigir. Assígnará todos os cheques, saques ou ordens de
pagamento de dinheiros, que serão rubricadas pelo presidente.

1!L Será. licito a qualquer accionista, funccionario ou director,
renunciar a qualquer dos avisos que, nos termos dos presentes esta
tutos, lhe devem ser dados.
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17. Os presentes estatutos poderão ser alterad.os P~los accionistas,
por maioria de votos, em qualquer assembléa ordinaria ,

cÓPB. DA GARTA DO SR. WII.LIA~r G. MEYER

New York, aos 3 de dezembro de 1908 - Braziliizn Dreclging
CompallY - New York, N. Y.

Amigos e senhores - Venho pela presente apresentar a VV. SS.
à seguinte proposta para a venda a essa companhia de certas con
cessões de minas situadas no Brazil; a sua acceitação desta proposta
constituirá o contracto de compra e venda.

Todas as concessões, direitos e propriedades sitos no districto de
Diamantina, Estado de Minas Geraes, Republica do Brazil, cuja des
cripção é a seguinte: « Todo aquelle lote ou extensão de terra
diamantifera, contendo 43.560.000 metros quadrados, no rio Jequi
tinhonha 110 municipio e Estado de Minas Geraes, conhecido pela
denominação de Tjjucussú, cuja medição começa na cachoeira do
Casusa, que fica um pouco abaixo da barra do. Pinheiro, onde foi
collocado um marco, e segue acompanhando o rio Jequitinhonha
abaixo em direcção e até chegar á barrado carrego Tijucussú, onde
foi collocado outro marco, tendo este lote 9.000 braças de extensão
por 1. 000 de largura. O rio Caethé-mírim faz parte do mesmo lote
desde a sua barra no rio Jequitinhonha até a barra do carrego Inhay,
cuja extensão é de 2.650 braças por 750 de largura, perfazendo,
depois de deduzidas as terras inaproveitaveis e os lotes arrendados
primitivamente dentro dessa extensão \).000.000 de braças quadradas.

Toda a propriedade supra será transferida livre e desembaraçada
de qualquer onus Oll impecilios.
. Toda a propriedade supramencionada será transferida a essa
companhia contra o pagamento da importancia de cem mil dollars.
Na bypothese de desejar essa companhia eífectuar o pagamento do
preço indicado acima em acções integralizadas e sem onus do capital
dessa companhia, eu concordo em acceital-as em substituição de
qualquer porção do pagamento em dinheiro de que trata esta proposta.
Deverão, entretanto, VV. SS. escolher desde já o modo por quepre
tendem effectuar o pagamento. Sou, etc.- W. G. Meyer.

AGTA DA PRDrEIRA REUNIÃO DA DIRECTORIA

A primeira reunião da directoria da Brazilian Dredging Compan!J
realizou-se na séde social, 237 Broadway, New York, no dia 3 de
dezembro de 1908, ás 11 horas da manhã. ,

Compareceram pessoalmente os seguintes directores : Wíllíam G.
l\Ieyer, Williarn J. Cunningham, Bulow von Ravens, Stewart H.
Congdon, Franklin B. Case Jr., Hans Beck, David Jankower e Franklin
O. Case.

Foi eleito o SI'. S. H. Congdon para presidir os trabalhos da
reunião, sendo convidado o S~. F. O. Case para servir de secretario
ad hoc. . .
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Fói apresentada uma declaração de desístencia de aviso da
assembléa, assignada por todos os dírectores e mandada archívar,
. Procedeu-se em seguida á leitura das actas da prímeírà assembléa
dos incorporadores e subscriptores, ratificadas e confirmadas as
resolucões nella tomadas.

Foi apresentada e mandada archívar uma transferencia de sub
scrípção feita por William J .Cunningham, Bulow "?n Ravens,
Stewart H. Congdon, Franklin B. Case Jr., Hans Beck, David Jankower
e Franklín O. Case.

Foram eleitos, por unanimidade, os seguintes funccionariosda
sociedade:

Presidente, Stewart H. Congdou.
Vice-presidente, William J. Cunníngham .
Thesoureiro, Franklin B. Case Jr ,
Secretario, Franklin O. Case.
O secretario foi autorizado e convidado a adquirir os Iívrosneces

saríos e convenientes para a sociedade.
Foi apresentada á reunião a proposta feita por escripto por

William G. Meyer, cuja cópia ficou appensa á. acta da primeira
assembléa geral dos incorporadores.

Em seguida foram as seguintes resoluções propostas regularmente
e, devidamente apoiadas,' unanimemente approvadas :

Considerando que W. G. Meyar propoz-se a transferir ou fazer
transferir a esta companhia. certos direitos e propriedades plenamente
descríptas na proposta escriptasubmettida a esta reunião;

Considerando que os díreetores da companhia estudaram devi
damente a proposta escripta apresentada por l\Ir. Meyer, e a seu
juizo, parece que a propriedade transferenda vale, razoavelmente, a
quantia de iOO.OOO dollars (100:000S), sendo a respectiva acquísíção
necessaría para os negocios da companhia e para a effectlvidade dos
fins a que ella se propõe:

Saibam todos que fica resolvido acceítar-se a proposta escrípta
apresentada por Wílliam G. Meyer, ficando, como ficam, pelo pre
sente, autorizados e delegados o presidente e o secretario para
acceítal-a em nome e por parte-da sociedade. . ..

Fica mais resolvido: que a companhia escolhe como modo de
pagamento do preço estipulado na dita proposta acções integralizadas
e sem onus, do capital da companhia. .

Fica ainda resolvido : que se emítta em favor de William G.
Meyer ou de quem por elle fõr indicado, em pagamento da dita pro
priedade, acções desta companhia do valor nominal ao par de cem
mil dollars (SiOO.OOO.OO), accões essas que serão, corno são pelo
presente, consideradas integralizadas r. livres de onus de vchamadas
futuras, e os possuidores dessas acções não poderão serol:lrigados a
fazer novas entradas em relacão ás mesmas. .

Ainda mais, fica resolvido: que os funccionarios competentes da
companhia providenciem ímmedíatamente para que sejam preparados,
assígnados e perfeitamente acabados os instrumentos necessarios para
dar pleno effeito á presente resolução,
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Por proposta feita na devida fórma, e, apoiada, unanímemwite
approvada : ',.

Fiéoll resolvido registrar-se esta companhia nos termos da lei
hrazileiru, devendo os iunceíonarios competentes sem demora pro
videnciar para que seja lavrada, assignada e outorgada uma pro
curáção em favor de William G. l\Ieyer, e todos os mais instrumentos
necessarios para tornar etrectiva a presente resolução,

O secretario ficou incumbido de appensar á acta desta reunião
uma cópia do seguinte documento:

(1) Declaração de desístencía de aviso.
E nada mais havendo a tratar, levantou-se a sessao.c-- Fl'anklin

O. Case, secretario.

DECLARAÇ.:{O DE DESISTEilCH

Nós abaixo assíguados, perfazendo a totalidade da dírectoría da
Braziluui Dl'edgillg CompallY, sociedade organizada nos termos da
legislação do Estado de New York, 'pelo presente desistimos do aviso
prévio da reunião da primeira, assembléa da directoria da, dita
companhia e dos respectivos objectos, reunião que se deve realizar na
séde social, 237 Broadway, New York, N. Y., em data de 3 de
dezembro de 1905, ás 11 horas da manhã.

Datado em New York, aos 3 de dezembro de i90S.-W. G.
ltfeyer (sel1o).- Wm. J. Cunninqham. (idem).- Erank S. Guswold
(idem).- Bulow von Ravells (idem).- Steumrt FI. Conqâon (idem).
Franklin O. Case (idem).- Hans Beck (idem).- Davicl Jankower
(idem).:"- F. B. Case Jr. (idem).

Certincado de incorporação d'à.<((Brazilian Dredging Company»

Estado de New York, Condado dé1';réwYork,SS.:
Nós, abaixo assígnados,: Wíllíam G. Meyer, William J. Cun

ningham, Búlow von Ravens, Stewart H. Congdon, Franklin B. Case
Jr., Hans Beek, David Jankower e Franklín O. Case, todos maiores
e .pelo menos dous terços, sendo cidadãos dos Estados Unidos, e um
pelo menos residente e domiciliado no Estado de New York, o de
nome William J: Cunningham, desejando formar, e, 'constituir 'urna
sociedade anonyrna mercantil nos tenrnos-e coaíopmídade da legislação
do Estado de New York, pelo nresente 'instrumento fazemos,
assígnamos, reconhecemos e certifiGa:m.Qs_e'eJP9J'nos o seguinte:

ia. O nome da ~utura90ciedn:áesefáB)'a.::ilianDredgillg Company.
20

• Os fiiIs,',pára. o quaes se fórma a companhia referida são a
compra e vendá, troca ou permuta, hypotheea, arrendamento, ex
ploração e descoberta de terrenos mineiros, direitos, concessões 'dEr
míneráção, acções e obrigações de companhias de mineração.

30 ; O capital acções da companhia será de 100.000 dollars,
dividido inteiramente em accões ordinarias.

4". 'OI:lUinero de acções'em que se dividirá o dito,capital social
será de 10,000, sendo as acções do valor de 10 dollars cada uma.
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o capital com que a companhia iniciará as suas transaecões é fixado
em iDO. 000 dollars.

5". A séde principal da companhia será na cidade de New York,
districto de Manhatrau, Estado de New York.

60 • A duração da companhia será. de 50 anuos,
70 • A dírectorla da companhia compor-se-há de nove directores.
8".' Os'nomes e endereços' postaes dos direetores que terão de

servir durante o primeiro armo são os seguintes:

l'iOllES - ENDEREÇOS POSTAES

Williám G. Meyer, Rutbeford, New Jersey.
William J. Cunningham, 671 Warter St, New York City.
Frank S. Guswold, New Britain, Connecticut.
Bulow von Ravens, 31 Westh 36th.St. New York.City.
Stewart H. Congdon, 42, Broadway, New York City.
Franklin B. Case Jr. ,Rutherford, New Jersey,
Hans Beck, 1026 - 38th., St. Brooklin, N. Y.
David Jankower, 306 West 58th., St. New York City.
Franklin O. Case, Rutherford, New Jersey.

9°. Os nomes e endereços postaes dos signatarios do certificado e
o numero de acções quese obrigam a tomar respectivamente no capital
da companhia são os seguintes : .

Nomes - Endereços postaes - Numero de acções

William G. Meyer, Rutheford, New Jersey. . . . . . . . . . • . • . . • . 3.000
William J. Cunníngham, 671 Warter se, N. Y City, N. Y. :1.000
Bulow von Ravens, 31 W. 36th, St. N. Y. City.. .. ....... :1. 000
Stewart H. Congdon, 42, Broadway, New York City........ :1.000
Franklin B. Case Jr., Rutherford, New Jersey. . . . • • . . . . • . . . :1. 000
Hans Beck, 1.026, 38th, St. Brooklyn, N. Y............... r.ooo
DavidJankower, 306, West, 58th, St. N. Y. City :1.000
Franklin O. Case, Rutherford, NewJersey...... 1.000

Em testemunbo do que lavramos, assígnamos, sellamos e outor
gamos o presente certificado, neste dia 20: de novembro de 1908,.
William G. Meyel' (sello). - Wm. J.Ctcnningham (idem).- Buloui.uoti
Ravens(idem).- Stewart G. Congdon (idem).- Frankiin B. Case Jr.
(idem).- Hans Beck (idem).- David Jankower (idem).- Franklin O.
Case (idem).

Estado de New York 1 SS .
Condado de New York J ..
Neste dia 29 de novembro do anno de '1908, perante mim, compa

receram pessoalmente William G. Meyer, "WilliamJ. 'Cunningham,
Bulow von Ravens, Stewart H. Congdon, Franklin R Case Jr,; Hans
Beck, David Jankower e Franklin O Case, de mim conhecidôspélos
próprios e que sei serem as mesmas pessoas'mencionadas rio certificado'
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de incorporação acima, e que o passaram; e em minha presença de
clararam, cada um de per si, haverem-no assígnado, sellado e outor
gado.- O. J. Grover, tabellião publico.

Estado de New YOrk} N

Secretaria de Estado S~.:

Confrontei o que vae acima com o original do certificado de in
corporação da Brazilian Dredging Company, depositado e registrado
nesta repartição em data de 2 de dezembro de 1908, e pelo presente
certifico que é uma cópia fiel do mesmo, na sua integra.

Em testemunho do que firmei o presente que selleí com o se110 do
Departamento de Estado, na cidade eleAlbany, neste dia 2 de dezembro
de Hl08.- Iames L. Whalel', sub-secretario de Estado. (Estava osello
da Secretaria de Estado do Estado de New York , )

N. ~2lj,.

Estado de New York}
Condado de New York SS.:

Eu, Peter J. Dooling, escrivão do referido condado e escrivão do
Supremo Tribunal do mesmo condado, certifico pelo presente que
confrontei o "que vae acima com o original do certificado de incorpo
ração da Bl'azilian Dredging Company, de New York, archivado no
meu cartorio, verificando ser o mesmo cópia fiel de respectivo original,
na sua integra.

Certificado, archívado e registrado em data de 3 de dezembro de
1908.

Em testemunho do que firmei o presente, ao qual puz o sello do
meu offlcio, neste dia 3 de dezembro de 1908.- Peier J. Doolinq,
escrivão. (Estava o se110 referido.)

LISTA DI SUDSCRIPÇÃO

Pela presente declaramos subscrever o numero de acçõesno ca
pital da Brazilitin DTedging Company, que vae indicado junto aos
nossos nomes respectivos.

Datado em New York, N. Y., aos 20 de novembro de 1908.-
W. G. Meyer (sello), tres mil acções.- Wm. J. Cunningham (idem),
mil acções.- Bulow von Ravens (idem), mil acções.- 8tewart II. Con
gdQn (idem), mil acções.- FTanklin B. Case Jr. (idem), mil acções.
Hans Beck (idem), mil acções.- David Jankower (idem), mil acções.
Franklin O. Case (idem), mil acções.

Estado de New Yorlc}
Condado de New York SS.:

Franklín O. Case, depois de prestar o devido e competente jura
mento, passa a depõr e declara que elle é o secretario da BI'azilian
Dj'edging Company, sociedade organizada e fuuccíouando nos termos
e em virtude das leis do Estado de New York.
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Que o que se ve a;q.ui transc~'ipto é cópia .fiel. do certificado .de
incorporacão da Brazilian Dretlqitu] Campany, J'\' citada, e, bem assrm,
OS estatutos ou regimento interno e das actas da primeira assernbléa
zeral dos incorporadores e da primeira reunião da directoria da
~esma companhia.

Que o se110 que vae, apposto aos mesmos, é o verdadeiro se110
social da citada companhia.

Declarado sob juramento, perante mim, neste dia 3 de dezembro
de 1908.- O. J. GraveI', tabellião publico.- Franhlin. O. Case. (Estava
o grande se110 social da Bl'azilian Dredging Company.)

Estado de New York) SS .
Condado de New 'iork) ..

Eu, Peter J. Dooling, escrivão do condado de New York e também
escrivão do Supremo Tribunal do mesmo condado, o qual é ao mesmo
tempo um tribunal de registro, certifico pelo presente que O. J.
Grover, perante quem foi prestada a declaração supra, sob juramento,
era, por occasião de tomar o dito depoimento, tabellião publico de New
York, residente no dito condado, devidamente nomeado e juramentado
e autorizado a receber juramentos para servirem em qualquer juizo
do referido Estado e para todos os fins em geral. Que eu conheço bem
a lettra do referido tabellião e que a sua assignatura no referido do
cumento é authentica, a meu ver.

Em testemunho do que, firmei o presente que se11ei com o se110
dos referidos tribunal e condado, neste dia 3 de dezembro de 1908.
Peter .T. Doolinq, escrivão. (Estava osello referido.)

Reconheço verdadeira a assiguatura exarada no certificado retro,
de Peter J. Dooling, secretario do condado de New York, e, para
constar onde convier, a pedido do interessado, passo o presente,
que assigno e vae sellado com o se110 deste consulado geral.

Declaro que este documento se compõe de duas folhas, que vão
numeradas e rubricadas por mim e selladas com o se110 deste consu
lado geral. (Sobre uma estampilha do .se110 consular brazileiro do
valor de 5S000.)

New York, aos 4 de dezembro de 1908.- .Tosé Joaquim. Gomes dos
Santos, consul geral. (Estava a chancella do referido consulado geral.)

Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. José Joaquim Gomes dos'
Santos, consul geral em New York , (Sobre duas estampilhas federaes
valendo co11ectivamente 550 réis. )

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1909.- Pelo director geral, L.
L. Fernandes Pinheiro.

Estava a chancella da Secretaria das Relacões Exteriores.
Todos os documentos supra traduzidos estavam authentícados

com a chance11a do Consulado Geral do Brazil em New York.
Estavam co11adas e devidamente inutilizadas na Recebedoria da

Capital Federal tres estampilhas do se110 federal, valendo collectiva
mente 6S300.

Nada mais continham os documentos supra referidos, que bem e
fielmente verti dos proprios originaes respectivos, aos quaes me re
porto.
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Em fé do que passei a presente, que selIei com o selIo do meu
officio e assigno nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 13 de janeiro de
i909.

Rio de Janeiro, :13 de janeiro de :1909.- Bel. Murros],

DECRETO N. 7.293 -DE 31 DE JANEIRO DE 1909

Appro,a os planos c orçamentos para. as obras c melhoramento do porto de
Corumbá, no Estado de Mat.to Grosso.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil decreta :

Artigo unico. Ficam approvados os planos e respectivo orça
mento para as obras de melhoramento do porto de Corumbá, Estado
de l\Iatto Grosso, organizados pela commissão fiscal e administrativa.
das obras do porto do Rio de Janeiro, de accórdo com os desenhos e
mais documentos que com este baixam, rubricados pelo dírector .geral
de Obras e Viação da respectiva Secretaria de Estado.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1909, 2:1° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Miguel Calmon du Pin c Almeida.

DECRETO N. 7.294 - DE 21 DE JANEIRO DE 1909

Concede autoriznção á Sociedade Auonvma Fomento Argentino Sud-Amerrcuno
para funccionar na Repuhlica.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, atten
dendo ao que requereu a Sociedade Anonyma Fomento Argentino
Sud-Americano, devidamente representada, decreta:

Artigo unico. E' concedida autorização á Sociedade Anonyma
Fomento Argentino Sud-Americano para funccionar na Hepublíca com
os estatutos que apresentou, mediante as clausulas quo a este acom
panham, assignadas 'pelo. ministro de Estado da Industria, Viação e
Obras Publicas e ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir as
formalidades exigidas pela legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de :190\), 21° da Hepublica ,

AFFONSO AUGUSTO 1IIOREIRA PENi'iA.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.
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Clausulas que acompanham o decreto n. 7.294, desta data

I

A Sociedade Anonyma Fomento Argentino Sud-Americano é obri
gada a ter um representante no Brazíl com plenos e illimitados
poderes para tratar e definitivamente resolver as questões que se
suscitarem quer com o Governo, quer com particulares, podendo ser
demandado e receber citação inicial pela sociedade.

Il

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos ás respe
ctivas leis e regulamentos e á jurisdicção de seus tríbunaes judicíá
ríos ou administrativos, sem que, em tempo algum, possa a referida
sociedade reclamar qualquer excepçao fundada em seus estatutos,
cujas disposições não poderão servir de base para qualquer reela
mação concernente á execução das obras ou serviços a que elles
se referem.

UI

Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração
que a sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos. Ser-lhe-há
cassada a autorização para funccionar na Republica si infringir esta
clausula.

IV

Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do prin
cipio de achar-se a sociedade sujeita ás disposições do direito na
cíonal que regem as sociedades anonymas,

v

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

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1909.- 1lfi(Juel Calmon du Pin e
Almeida.
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Edwin Douglas Murray, traductor publico e interprete com
mercial juramentado, rua da Candelaria n , 16.

Certifico pela presente que me foi apresentado um exemplar
dos estatutos da sociedade anonyma Fomento Argentino Sud-Ame
.ricano, escripto em idioma castelhano, afim de o traduzir para a
língua vernacula, o que assim cumpri em razão do meu officio e
cuja traducção é a seguinte:

TRADUCÇÃO

N. 312 - Na cidade de Buenos Aires, capital da Republica Ar
gentina, aos 3 dias do mez de julho de 1908, perante mim, tabellíão
abaixo assignado e as testemunhas adeante nomeadas e assígnadas,
compareceram: o Sr. Dr, Ernesto Aguirre, casado.. e o Sr.' Ireneo
Cucullu, também casado, domiciliados ambos á CalIe Bivadavia
n. 746, maiores de idade, de mim conhecidos, do que dou fé, bem
corno de que os comparecentes agem no presente instrumento e acto
juridico em nome e representação da sociedade anonyma denomi-,
nada Fomento Argentino Sud-Amerícano, nas suas qualidades.de pre
sidente e secretario, respectivamente, que são da mencionada socie
dade, e que provam com os estatutos que apresentaram e que ficam
appensos ao presente, os quaes, copíadoa'Iitteralmente, são do teor
seguinte: .

« Na cidade de Buenos Aires, aos 17 de outubro de 1.907, re
unidos no' cartorio do Dr , Ernesto Aguírre, á CáIIe Rivadavia
n.: 746, os Srs. Norberto Anchorena, Manoel S. Aguirre, Manoel L
Arce, Ernesto Aguirre, Tomás Bell, Federico C. Cook, .Federico
Corrêa, Ireneo Cucullu, Juan A. Drysdale, Luis Detrerrari, F. H"
Admondz, Juan E. de la Fuente, BartoloméGinocchio, Leopoldo
Grahame, Arturo Z. Paz, Pablo Spínola, Juan Escamon, Antonio
F. Maresca, por procuração. de Ramon Olaciregui e Antonio La
nusse, resolveram declarar e pelo presente declaram constítuida a
sociedade anonyma Fomento Argentino S11d-Amel'icano, a qual re
ger-se-ha pelos seguintes estatutos:

Estatutos da Sociedade FOllleni;o ArgeuÚno
Sud-Álllericallo

TITULO I

CONSl'lTUIÇXO, N03IE, D03nCILIO E DURAÇ,\:O DA SOCIEDADE

Art. 1°. Fica constituida uma sociedade anonyma sob a deno
minação de Fomento Argentino Sud-Americano.

Art. 2°. O domicilio legal da sociedade será na cidade de Buenos
Aires, podendo ella estabelecer succursaes em qualquer ponto da
Hepublica ou no estrangeiro.
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Art. 3°. O prazo de duração. da sociedade fica fixado em
30 annos, contados da data- em que lhe fór reconhecida a perso-:
nalídade jurldica. Este prazo poderá ser prorogado mediante re
solução de uma assembléa geral dos accíonístas para este fím con
vocada um anno antes de sua expiração.-

Art. 4°. Esta sociedade tem por fins:
a) adquirir extensões de terras na RepublicaArgentina ou no

estrangeiro, vender e explorar suas mattas e outros productos natu-·
raes e mineraes, estabelecer fabricas de extractos de madeiras"
obras e serrarias, vias de communícaçãoterrestres, fluvíaes e.férreas
para os fins de;;sa exploração, applicar as t.erras nasdndustrías:
àgrtcola e pastorü-dellas fundar .nucleos coloniaes eem geral dellas
usar do modo que melhor convenha aos intuitos da sociedade, de'
adquirir terras e exploral-as ;

b) praticar todos e quaesquer outros negócios e operações con-.
soantescom o amplo, conceito de que dá. mostra o titulo da. socíe-.
dade,e .que não sejamprohibidos por lei, devendo, para .realízar
esses negocies .e operações, preceder consulta da directoria -com os
membros da' junta consultiva nos termos do artigo pertinente.

Art. 5°. A sociedade, na realização dos fins a que se propõe,
poderá:

a) comprar e vender toda classe de bens moveis. e immoveis,
titulos, aeções, direitos e concessões quer directamente das auto
ridades. competentes; quer de terceiros que os tenham adquirido,·ou
obtel-os por si mesma;

b) construir e ínstallar fabricas de' extractos e serrarias. em
campos proprios e arrendados; . .

c) hypothecar os bens a elIa pertencentes, dal-os' em pagamento:
e constituir sobre elIes qualquer outro direito, arrendal-os .ou .sub
arrendal-os, doal-os em parte quando assim o exijam os interesses
sociaes;

d) realizar e praticar todos os actos e' contractos permittidos
por lei e pelos presentes estatutos para o fim de cumprir e levar a
cabo o objecto e as resoluções da mesma. .

TITULO-lI

CAPITAL, ACCIONISTAS, ACÇÕES, OBRIGAÇ:ÕES

Art. (j0. O capital da sociedade é âxado iem _dous milhões de
pezos, moeda nacional, representado por2lf.000'acções de iOO pesos
cada uma e divididas em cinco séries de 400.000 pesos cada série.
A primeira série é declarada integralmente'subscripta. _As restantes
serão emittidas pela directoria quando e como o entender mais
conveniente. _ _ . . _

Art. 7°. O capital poderá ser augmentado Jndefinidamenteme
diante resolução da assembléa geral dOI> _acoíonístas, que deter
minará a importancia do augmento em cada caso individual e o
modo por que deverá ser emittido,-e-fixará,:ou não, o~gioa pa-
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gar-se pelas novasaeções em relação ás reservas accumuladas e ao
maior valor dos bens socíaes.

Não poderá ser emittida uma nova série de aecões emquanto
não se achar integralmente subscrlpta a série anterior, sendo em
todos os casos sempre preferidos os antigos accíonístas para sub
screverem as novas acenes ou séries.

Art. 8·. As aeções serão pagas do modo e nas épocas que a
directoria determinar em aviso expedido com 30 dias de ante
eedencla ,

Art. 90 • A sociedade fica constítuida com a subscripção da pri
meira série de acções, que representa 4:00.000 pesos.

Art. iO. No caso de deixar o accionista de integrar a.ímpor
tancía de suas acções na. época e no prazo determinado pela díre
ctoría, pagará .como penalidade o juro' de 2 % ao mez, a contar da
data em que, devera. terelfectuado o .pagamento ; e decorrido tres
mezesda-data fixada para ,o pagamento sem que-hajam sido' satis
feitas ..as iinportancias.do capital, e dos juros, a dírectoría poderá
'intentar acção judicial contra o acoíonísta. em móra, ou ordenar a.
venda em hasta ..publíca ou praça ou particularmente dos certí-:
ficados das acções em móra, cobrando-se sobre o respectivo pro
dueto do capital, juros e despezas ocoasionados,

Art ó 1. i. Emquanto as aeções não estiverem integradas ou pagas
. serão entregues aos accíonístas certificados provisorios nominativos,
que serão trocados por acções ao portador, logo que forem inte
gradas.

Art. i2. Na emissão das acções serão observadas as disposições
do art. 328 c;10 Codigo do Commercio, levando ellas o sello social e as
firmas do presidente, secretario e thesoureiro da sociedade.

Art. i3. Bmquanto não se acharem integradas as acções e cer
tificados serãoíudívísíveís no sentido de que a companhia não reco
nhecerá mais de um proprietario por acção ou titulo de varias accões.

Art. i4:. A subscripção e posse das acções acarretaa obrigação
de submetter-se aos estatutos e ás deliberações das assembléas geraes
devidamente constituídas.

Art. :15. A. sociedade. poderá emittir no paiz ou no estrangeiro
obrigl,lções (debentures) garantidas .com direito de hypotheca.

TITULO III

ÀDIDNIS'I'RAçÃO. FISCALIZAÇÃÓ, DIRECrolUA.

Art. 16. A sociedade ser;\; administrada por uma díreetorla com
posta de cinco membros tltulares e tres supplentes, .eleítospela assem
bléa geral. Exercerão os respectivos cargos pelo espaço de tres annos
com excepção dos titulares e de um supplente, que deixarão o exer
cicio de suas funcções no fim dos dous annos, nos termos do art. 20 do
presente estatuto,

Os membros da dírectoría poderão ser reeleitos.
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Art; 17; A directoria distribuirá entre si os respectivos cargos
que são: presidente, 10 vice-presidente, 20 vice-presidente; secretario
e thesoureiro.

Art. :18. Os supplentes substituirão os titulares por determinação
da directoria nos casos de renuncia, molestía, morte, ausencia ou
qualquer outro impedimento.

Art; :19. Os membros da directoria deverão possuir, pelo menos,
!i0acções, que deverão ficar depositadas no cofre da sociedade, em
quanto durar o exercicio de seus cargos.

Art. 20. Da primeira dlrectorla, findo o segundo anno de seu
exercicio, serão sorteados dous membros titulares e um supplente,
que deixarão o exercicio do cargo e serão substituidos pelos que forem
eleitos pela assembléa geral, fazendo-se dahí em deante a renovação
dos membros da directoria e dos supplentes á medida que completem
o terceiro armo da duração dos respectivos mandatos.

Art. 21. A directoria reunír-se-ha, pelo menos, uma vez por mez,
e sempre que o presidente o julgar necessário ou fôr requerido por
dous de seus membros.

Art. 22. A presença do presidente ou do vice-presidente ou do
director que o substitua, juntamente com mais dous directores con
stituirá quorum para deliberar validamente.

Os membros supplentes da dírectoría poderão assistir ás re
uniões da directoria e tomar parte nas. deliberações, porém sem di
reito de voto.

Art. 23. São deveres e attribuições da directoria:
a) dirigir, gerir e administrar todos os negocias da sociedade com

os mais amplos poderes para comprar, vender bens moveis e ímmo
veis, e em geral realízar todos os actos e contractos j usar de todos os
diréltos e exercitar os poderes e acções judiciaes em qualquer fôro e
jurisdicçãO commercial, civil, criminal e administrativa ou contenciosa
que pelas leís deste paiz ou do estrangeiro compitam á personalidade
juridica da sociedade, por intermedio do presidente que fica para esse
fim munido de amplos poderes e autoridade para exercer todos os
aetos representativos e para delegar ou substabelecer em terceiros
quaesquer poderes especiaes em nome da sociedade j

b) crear os cargos de gerente e outros que julgar nécessarios;
nomear e renovar o pessoal, fíxando-lhes os respectivos ordenados e
remuneração;

c) organizar um regulamento interno da sociedade determinando
as attribuíções e deveres de cada um dos empregados j

d) convocar e consultar, nos casos previstos nos estatutos, os
membros da junta consultiva j

e) convocar os acoíonlstas em assembléas.ordínarlas e extraordí-
narías ; .
. f) apresentar á assembléa geral um relataria annual das opera

ções realizadas pela Sociedade j fixar' as quantias a retirar dos lucros
para amortização do capital de primeira installáção, reservas extra
ordínarlas, foniento da instrueção, fundação de escolas primárias nas
regiões por elía exploradas, reservas para os aceíderítes no trabalho
ou remunerações especiaes aos empregados superiores da socíedade,
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premios e seguros aos empregados e operarios da mesma, e propor o .
dividendo a distribuir-se;

g) apresentar e publicar o balanço da sociedade nas épocas e com
os requisitos exigidospor lei.
.: Art •.~4 -. A assígnatura do presidente deverá vir acompanhada

da do thesoureiro em todas as ordens de pagamento e saques e em
qualquer outro documento envolvendo valores, a da do secretario
em todos os demais actos sociaes, sem prejuizo do facto de que em
qualquer caso será sufficiente que a firma do presidente esteja. repre
sentada indistinctamente por qualquer das firmas do secretario ou
thesoureiro.

DO PRESIDENTE

Art. 21;. O presidente é o representante legal da sociedade e
como tal tem os seguintes deveres e attribuíções :

a) exercera representação da sociedade perante as autoridades
judiciaes e administrativas do paiz ou do estrangeiro, sem prejuízo
dos poderes que em seu caracter de representante legal e segundo
resolução da directoria possam ser conferidos em favor de terceiros;

- b) cumprire fazer cumprir as resoluções approvadas e adoptadas
pela directoria ou assembléa ;

c) concorrer e comparecer ao escríptorío da sede da sociedade,
presidir ás sessões da directoria e das assembléas ;

d) assignar juntamente com o secretario ou com quem (j sub
stitua em caso:de impedimento os actos e contractos publicos e par
ticulares relacionados com os negocios da sociedade;

e) assignar em nome da sociedade as escripturas de compra e
venda, hypotheca, permuta e demais actos que tenham por objecto
a representação da sociedade, a acquisíção, transmissão ou modi
ficação do dominio sobre bens de raiz, etc., bem como as acções,
documentos e obrigações de qualquer natureza a cargo da sociedade;nexercer a superintendencia sobre todo o pessoal da sociedade,
tomando em casos urgentes as medidas que entender necesssarías a
bem da marcha da instituição, convocando immediatamente a díre
ctoria para submettel-as á sua consideração;

g) o vice-presidente, dado o caso de ser chamado a substituir o
presidente interina ou definitivamente, firmará juntamente com
o thesoureiro, ou com quem o substitua. em caso de impedimento, os
cheques e mais documentos liberatorios, contra os bancos ou estabe
lecimentos de que se devam saccar fundos pertencentes á sociedade.

Art. 26. Na falta do presidente o vice-presidente (:lO), ou na falta
deste, o 2° vice-presidente presidirá as reuniões da directoria ou das
assembléas, .

No caso de ausencia temporada do presidente ou de outro impe
dimento que o Impossíbílíte.de.desempenhar as funcções de seu cargo,
será elle substituido pelo' vice-presidente, que terá nesse caso os
mesmos deveres e attribuições e perceberá, emquanto exercer o
referido cargo, a parte proporcional e que na hypothese lhe couber
sobre a remuneração especialmente fixada nos presentes estatutos
em favor do titular do cargo.
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JUNTA CONSULTIVA

Art. 2i. Fica constituída e ereada uma junta consultiva com
posta de cincomembros effectivos e tres supplentes.

Art. 28. Para ser membro da junta consultiva é necessarío que
o candidato possua, pelo menos, :1.00 acções, as quaes ficarão depo
sitadas no cofre da sociedade, emquanto durar o exercicio de suas
funccões.

Art. 29. Os membros da junta consultiva exercerão os respe
ctivos cargos pelo espaço de tres annos, podendo ser reeleitos. Serão
eleitos pela assembléa geral dos accíonístas ao mesmo tempo da
eleição da directoria, renovando-se os seus membros nas mesmas
épocas e modos, ·inclusive no que diz respeito á primeira renovação,
prescriptos nos arts. :1.6 e 20 dos presentes estatutos para a renovação
dos membros da dírectoría.

Art. 30. A junta consultiva tem por objecto intervir com os
seus conselhos, pareceres e votos nas questões que forem. pela
directoria sujeitas á sua consideração. Para esse fim, nos casosdo
art. 4P, lettra c, e em todos os demais casos que a directoria julgar
conveniente, ella convidará. aos membros- do conselho ou junta con
sultiva, que se incorporarão á directoria, com' voz e votopa.ra. o fim
unico de resolver a questão ou as questões submettidas á. sua delibe
ração pela directoria, devendo ás sessões comparecer um quorum
composto de nunca menos de tres membros da directoria. e dous da
junta consultiva. As resoluções serão tomadas por simples maioria
de votos, devendo constar do livro de actas da sociedade.

Art. 3:1.. Nos casos de renuncia, morte, ausencia ou outro im
pedimento, a directoria designará um supplente para substituir o
membro effectivo da junta consultiva impedido.

SYNDICOS

Art. 32. Serão eleitos pela assembléa geral um syndico effectivo
e um supplente que exercerão as suas funcções por espaço de um
anno, podendo ser reeleitos.

Art. 33. O syndico supplente substituirá. o effectivo nos casos
de ausencia, impedimento, renuncia ou fallecimento deste, casos
em que gosará e perceberá. a parte da remuneração fixada ao
effectivo, proporcional ao tempo em que houver exercido essas
funeções.

TITULO IV

ASSEMBLÉAS

. Art. 34. Constituidaa assembléa geral, de conformidadecoma lei
e de aceõrdo com os presentes estatutos, representa ella todos os ae
clonístas e está. habilitada a exercer todos os poderes da, sociedade.
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Art, 3B, A directorla organizarâ a ordem do dia, B não serão
tomados em consideração quaesquer outros assnmptos ou propostas a
ella estranhos,

Art,· 36. Além das attríbuíções marcadas por lei e pelos presentes
estatutos, compete á assembléa geral conferir á dlrectoría as autorí
zações que se possam tornar necessarias nos casos não previstos' nos
mesmos.

Art. 37. As assernbléas são ordinarias ou extraordluarlas, As
assembléas ordinárias reunir-se-hão annualmente na época e para
os fins determinados no art. 347 do Codígo do Commercío s,

As assembléas extraordlnarías reunir-se-hão sempre que a díre
ctorla ou o syndíco entender necessarlc ou mediante requerimento de
accíonlstas em numero que represente, pelo menos, a vigesima parte
do capital social.

Art. 38. As assembléas geraes considerar-se-hão legalmente
constituídas quando a el1ascomparecerem accionistas representando a
maioria do capital social, salvo nos casos. previstos no art ... 354 do
Codigo do Commercío, que serão regidos por esta disposição legal.

·Art. 39. Sempre que uma assembléa geral drdínaría não se
realize, estando legalmente convocada, por falta de accíonístas em.
numero e representando capital suffieiente, será oonvooada, com tO
dias de antecedencia, uma nova assembléa, que se reunir4 dentro do
prazo de 30 dias e cujas dellberacões .serão validas qualquer que seja.
o numero de accíonístas presentes e a quantidade do capital repre-.
sentado;

Quando, pelas mesmas causas, não se puder realizar qualquer
assembléa geral extraordínaria, será igualmente convocada, com iQ
dias de antecedencía, uma nova reunião -que tepá lugar dentro dos
30 dias seguintes, com qualquer numero de aooíonístas e qualquer que
seja a importancia do capital representado.

Art. 40. As convocações das assembléas se farão por meio de
avisos publicados' em dous jornaes . diarios da: capital, Indicando 051
assumptosa tratar-e contendo, a titulo de. aviso a trãnscripção do
disposto no artigo anterior. .

Art. 41. Os aeclonístas que quízerem tomar parte nas .delíbe-e

rações das assembléasdeverão depositar suas acções no cofre dá socle
dade ou no banco designado na convocação com tres-idlas de anteoe
dencia, pelo menos, recebendo em troca um bilhete que será assígnadq
pelo secretaria ou pelo banco e em que se constatará o deposito feito.

O secretario escrípturará um registro em .que serão annotados
esses depositos, afim de ser presente á assembléa geral.

Art. 42. Os aceíonístas se poderão fazer representar por pro;
curação em regra ou por carta de autorização, porém o mandatarío,
accionista ou estranho, não poderá. representar mais de dons accío..
nístas. A carta de autorização deverá ser depositada juntamente com.
as acções ,

Art. 43. Os votos serão dados por grupo de 25 acções,
Art. 44. Não poderão servir de mandatarlos os membros da di..

rectoría, quer eífectivos quer supplentes ,
"ArtJ. 45. As sessões e as deliberações e resolúcões da assembléa

constarão do livro de actas da sociedade e serão assignadas pelos di-
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rectores presidentes e dous dos accionistas, os quaes, representando
a assembléa, approvarão a aeta firmando-a com os membros da dirs
ctoria.

Art. 46. O presidente da directoria será também o presidente da
assembléa e;eral e na sua falta o vice-presidente ou quem suas vezes
fizer, nos termos dos estatutos.

Art. 47. O presidente dá directoria, depois de declarar aberta a
sessão designará. dous dos accionistas que representem maior somma
de capítaes, para servirem de escrutadores da assemúléa.

TITULO V

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Art. 48. Para os elfeitos da determinação annual da ímportancía.
dos lucros a distribuir, fica estabelecido que estes serão os que resul
tarem da conta de lucros e perdas, representando lucros realizados e
liquidados.

Art. 49. Fica. a directoria autorizada a determinar as sommasque
se devam applícar aos fundos de reservas extraordinarias, de amor
tização do capital de primeira Installação, e demais-deducções anto-.
rizadaspelo dispositivo da lettra l do art. 23.dos.presentes estatutos,
devendo, entretanto, prestar contas á assembléa do uso que houver
feito desta autorização.

Art. 50. O saldo liquido que.resultan, depois de feitas essas de
dueções para as contas de amortizações que a directoria julgar conve
nientes, será distribuído da seguinte fórma, a saber: 2 %, pelo menos,
para o fundo de reserva legal, sem prejuízo da faculdade que tem
a directoria de elevar essa porcentagem; 3.0;. ao presidente; 2 % ao
secretario ;3 "lo aos demais membros da. directoria., em proporção á
sua frequencia e'assiduidade ás sessões; j % ao syndico; 1 "[« ao
advogado consultor da sociedade; os 88 0/. restantes serão dístribuidos
entre os accionistas proporcionalmente ao numero de suas aeções,

, Art.!H.; Emquauto os lucros liquidos a distribuir-se não alcan
çarema quantia iguala 10"/0 do capital social, a remuneração at
tribuidano artigo anterior á directoria, syndico e advogado será
fixada.em cada exercicioem 2 % sobre.o capital subscrípto, devendo
esta remuneração ser distribuida nas proporções fixadas no .citado
artigo .anterior.

TITULO VI

LIQU IDAÇÃO

Art. ss. Os arts. 369, 370 e. 311 do Codigo do Commercio re
gerão nos casos nelles previstos a liquidação e dissoluçãoda sociedade.
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TITULO VII

DISPOSIÇÕES GERAES E TRANSITOIl,IAS

Art. 53. Os casos nao previstosnospresentes estatutos serão
regidos pelas disposições pertinentes do Codigo do Commercio.

Art. 54. O presidente da directoria, Dr , Ernesto Aguirrà, fica
especialmente autorizado:

i O, a requerer ao Poder Executivo Nacional a approvação destes
estatutos e o reconheciménto da personalidade jurídica da presente
companhia;

2°, a acceitar e fazer nos mesmos estatutos as modificações e
accrescimos que forem exigidos pelo superior governo;

3°, uma vez obtida a declaração do reconhecimento dapersona
lídade juridica, a outorgar por si só, fazendo referendar a sua assí
gnatura pela do secretario ou do thesoureíro da dírectoría o compe
tente instrumento, reduzindo os presentes.estatutos a eserlptura pu
blica, e em seguida fazer o que necessarío fór para a sua inscripção, no
Registro Publico do Commercio.

Art.5!L A primeira directoriafica constituida. da seguinte
fórma, a saber:

Presidente, Di'. Ernesto Aguirre.
Vice-presidente,· Sr. Bartolomé Gínocchío .
2° vice-presidente, Sr. Toniás Bell.
Secretarlos, Sr-~ Ireneo Cucullu.
Thesoureito, Sr. Feder.ico C. Cook,

Supplentes:

Sr. Norberto Anchorena.
Sr. Federico Corrêa.
Sr. engenheiro Manoel I. Arce.
Art. 56. Para os demais cargos ereados pelos presentes estatutos,

-fíeam nomeados:
Junta consultiva

Effectivos :
Sr. Antonio Lannusse,
Sr. Arturo Z. Paz.
Sr. Manoel Aguirre.
SI'; Pablo Spinola.
Sr. Juan C. de la Fuente.

Supplentes :

Sr. Leopoldo Grahame ,
Sr. Ramon Olacíreguí,
Sr. Luis Defferrari.
Sy'ndico effectivo, Sr. Juan Eseamoa.
Syndlco supplente, Sr'. Juan E. Drysdale ,
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Advogado da sociedade, Sr. Dr. Antonio I. Maresco,
Aqui foi declarado que o Sr. Norberto Anchorena subscreve 21>0

acções; o Sr. Manoel S. Aguirre, 250 acções; Sr. Tomás Bell, 1.1>0
acções ; o Sr. Federico C. Cook, 250 acções; Federico Corrêa, 250
acções; Ireneo Cucullu, 250 acções: Juan H. Drysdale, :1.50 aeções; o
Sr. Luis Defferrari, 250 acções; oSr. Juan Edmondo, 250 acções.; o
Sr. Juan E. de la Fuente, 200 aeções; o Sr. Bartolomé Ginocchio,
1.50 aeções; Arturo Z. Paz, 250 acções; JlIanoel P. Arce, 250 acções;
o Sr. Pablo Spinola, 300 acções; Antonio Lannusse, 250 acções ;
Ramon Olaciregui, 250 acções.; Juan Escamoz, 50 acções e Sr.Leo
poldo Grahame, 250 seções.

Achando-se assim resolvido nas disposições transltorías dos esta
tutose havendo sidoadoptado todos os passos necessarios á constituição
legal da sociedade,fica ella declarada constituida legalmente.

Perante 'o tabellíãopublicoJuan !\ligueI Gutierrez foi assígnada
a presente acta de constituiçãQ.-:-F. Corréa i-« E;rnesto Aguirre.
Por procuràção,Ramon Olaciregui.- Anto~io P. lIIaresca. -- Ireneo
Cucullu.- Tomás Bell.-F. C. Cook."-Bartolomé Ginocchio.- Pablo
Spinola.--'-Juan Escamoz.- AntoniGl Lamiusse:-F. H. Edmondo..
Leopoldo Grahame.-Arturo Z. Paz.-- Juan A .. Drisdale.:.... Luis
Defferrari. --;- llIanuel F. Aguin·e. - Norberto Anchorena. - Manoel
F. Arce.- Juan E. de la Fuente.

Perante mim, Juan 1\1. Gutierrez. Estava um seIlo.
Confere com os originaes constantes' de fs. f afi ínelúsíve do

livro de actas das assembléas da. Sociedade Anonyma FQmento Ar
gentino Sud-Americano que me foi apresentado, do que dou' fé.

A pedido do presidente, Dr. Ernesto águírre,' passo o presente
traslado que se110 e firmo na cidade de Buenos Aires, aos 20 de no
vembro, anuo do sello. Vale a. rasura.- J. A.Drysdale.- Antonio
J.Maresca. .

« Sr. gerente do Banco da Nação Argentina.
Presente.
Havendo depositado nesse banco, em data de :1.3 do corrente,

40.000 pesos pertencentes á Sociedade Anonyma Fomenta' Argentina
Sud-Americano e necessitando obter o reconhecimento e declaração
da personalidade jurídica, para o que é-me :preci~o :apresentar o
certificado do dito deposito, rogo ao Sr~ gerente/se. digne. certificar
junto á presente. a existencia do mesmo. .

Saúdo o Sr. gerente attenciosamente.-F.C. Coolç.Estavaum
se110.

Buenos Aires, aos 1.5 de fevereiro de 1908.
Certificamos que existe em deposito neste banco em nome da

Sociedade Anonyma Fomento Argentino Sud-Americano um deposito
com o saldo nesta data em seu favor de pesos 40.000, moeda nacional
corrente, são pesos 40.000.- Pelo Banco de la Nación Argentina.
Augusto P. Martin, gerente.

Estavam duas chancellas e uma estampilha.
. Sr. ministro da Justiça -:- Ernesto Aguirre, pela Sociedade Ano
nyma Fomenta Argentino Sud-Americaiio, elegendo o seu domicilio á
Oalle Rivadavia 746, dís ao Sr. ministro que, como se vê e evidencia
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do traslado junto da acta da constituição respectiva, fel-me conferido
pela Sociedade Anonyma Fomento A1'gentino Sud-Allle1'icctno o neces
sarío mandato para tratar com o superior governo a declaração do
reconhecimento da personalidade juridica da dita sociedade.

Para esse etreito, e conforme as exigencías dos regulamentos
em vigor, passo ás mãos de V. Ex. o traslado da acta constitutiva
da sociedade de onde constam os estatutos adaptados pela mesma
sociedade, e bem assim o recibo de deposito, passado pelo Banco de
la Nación, da quantia de 40.000 pesos, por onde se verifica haverem
os subscriptores integrado a quantia dos 10 % do capital subscripto,
que representa 20 % do capital fixado para a sociedade, nos termos
das disposições do Codigo do Commercio.

Portanto, requeiro a V. Ex., passados os tramites regulamen
tares, se sirva conceder a personalidade juridica á Sociedade Ano
nyma Fomento Argentino Sud-Americano. Vale a emenda: de la
Nacíón, E' justiçP,.- Ernesto Aguirre.

Buenos Aires, aos 2:l de fevereiro de 1908.- Dê-se vista á Socie
dade Fomento Argentino Sud-Americano afim de estabelecer com
clareza a esphera de secção da directoria a da junta consultiva.

A primeira apparece inteiramente constituída no art. 16 dos
estatutos, determinando o art. 22 o quorum necessario para a vali
dade de suas resoluções, e o art. 23 as suas attribuições. Entretanto,
a junta. consultiva, que a primeira vista parece ser uma entidade
separada, não só intervem com seus conselhos e pareceres, mas ainda
tem voto, o que prejudica o seu caracter de consultiva.

O quorum (art. 30) fixado para estes casos dá. á junta consul
tiva, pela adhesão de um só director, uma maioria, que a constitue
arbitro, quando, pelos termos do art. 22, são os outros dous dire
ctores que formam essa maioria em suas reuniões.

No art. 39, in fine, deve declarar-se si esse quorum em segunda
convocação tem ou não applícação aos casos do art. 354 do Codigo
do Commercio, de que trata o art. 38.

O art. 38 diz : -« representada a maioria de capital n , Refere-se
ao capital subscripto ou ao realizado?

O art. 41 exige, para poder-se tomar parte em as assembléas,
o deposito das acções com tres·dias de antecedencia, o que vem
reduzir o prazo legal das convocações estabelecido no art. 349 do
Codigó do Commercío, A substituir aquella disposição de antece
denota, o prazo dessas publicações deve ser ampliado.

O art. 43 deve determinar a limitação do art. 350 do Codigo,
Esta Inspectoria Geral é de parecer que o fundo de reserva legal

deve ser tido sepàrado e ser retirado dos lucros com preferencia sobre
qualquer outra deducção , Nesse caso o art. 49 só terá effeíto depois
de cumpridas as exigencias do art. !.í0 com respeito ao fundo de
reserva.

Neste artigo é a. directoria autorizada a augmentar a porcen
tagem do fundo legal, e, entretanto, os lucros acham-se distribuidos
na sua integra.

A redacção do art. 51 é ambígua, Falla-se de uma. remuneração
de 2 % sobre o capital subscrípto j no emtanto o art. 364 do Codígo
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prohibe toda e qualquer retirada que não seja sobre os beneficios
irrevogavelmente realizados, e liquidados, etc.- J. BianQo.»

Sr. ministro da Justiça e Instrucção Publica - Ernesto Aguirre,
por parte da Sociedade Fomento Argentino Sud-Amel'icano, nos autos
de declaração de reconhecimento de personalidade juridica, lettra t,
n. 137; do anno de 1908, devolvendo a vista conferida pela Inspe
ctoria Geral, vem dizer a V. Ex. que, tendo o proposito de resolver
as observações oppostas pela Inspectoria Geral ao projecto de esta
tutos apresentado, propõe as seguintes reformas ou alterações, a
saber:

O art. 30 ficará redigido da seguinte fórma:

(C Art. 30. A junta consultiva tem por objecto intervir com seus
conselhos e pareceres nas questões que a directoria submetter aos
seu estudo. Para este fim, nos casos do art. 4°, lettra b e sempre
que a directoria julgar conveniente, esta convidará os membros da
junta consultiva, os quaes se incorporarão á directoria com voz
porém, sem voto e com o unico intuito e etreito de aconselhal-a sobre
o assumpto ou assumptos sobre que houver sido consultada pela dire
ctoria, celebrando-se as sessões com um qtlOl'um nunca. inferior a tres
membros da directoria e dous da junta consultiva,

Os pareceres dos Srs, membros da junta constarão do livro de
aetas da socíedade,»

O art. 38 ficará assim:

« As assembléas geraes considerar-se-hão legalmente constituídas
quando se acharem presentes accíonístas representando a maioria
do capital realizado, exceptuados os casos prescrlptos no art. 31í4 do
Codigo do Commercio, que serão regidos por esta disposição legal.»

O auto 39 ficará assim:

« Sempre que qualquer assembléa geral ordínarla, legalmente
convocada, não se puder celebrar devido a falta de numero de accí
onistas ou de deficiencia do capital representado, será convocada, com
10 dias, pelo menos, de antecedencia, outra assembléa que se reunirá
dentro de 30 dias, e cujas resoluções serão validas qualquer que seja
o numero de accíonístas presentes e a importancia do capital repre
sentado.

Quando, pelos mesmos motivos, não se puder realizar qualquer
assembléa gera.l extraordinaria, será convocada nova assembléa com
10 dias, pelo menos, de antecedencia, que se reunirá dentro dos
30 dias com qualquer numero de accionístas e qualquer que seja a
ímportancía do capital representado.

Para os casos do art. 31í4 do Codigo do Commercio o quo1'um nas
segundas convocações e seguintes se considerará constituído estando
representada a maioria do capital realizado .»
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« Fica assim redigido o art. 40:

« Art. 40. As convocações de assembléas se farão por meio de
avisos publicados em dous diarios da capital, indicando os assumptos
a tratar-se contendo a transcrípção, a titulo de advertencia, do dispo
sitivo do artigo anterior.

Os avisos de publicação e os prazos respectivos deverão haver
decorrido já ao tempo em. que começaram a correr os tres dias de
prazo de que trata o artígo seguinte. Igualmente deverão ser con
tados e entendidos os prazos das convocações com iO dias de anteci
pação do art. 39 dos presentes estatutos, e as com fã dias de anteee
dencia de que falla o art. 394 do Codigo do Oommercío.»

O art. 49 ficará assim:

« Art. 49. Fica a directoria autorizada a fixar as quantias que
deverão ser applícadas para reservas extraordinarias, amortização
do capital de primeira ínstallação e outras deducções autorizadas
pela lettra f do art. 23 dos presentes estatutos, devendo primeiramente
deduzir dos lucros os 2 "/o para o fundo de reserva legal, porcentagem
que poderá ser elevada pela mesma directoria. II

Ficará assim o art. !í0:

« Art. !í0. O saldo liquido que restan, depois de feitas as applí"
cações ás respectivas contas das dedueções acima citadas, será dístrí
buido da seguinte fórma: 3"/0 ao presidente; 2 %, ao secretario; 3 %,
aos demais membros da directoria na proporção de sua assístencía e
assiduidade ás sessões; i 0/0, ao syndico; i "l«. ao advogado consultor
da sociedade, os 90 % restantes serão distribuidos entre os accíonlstas
proporcionalmente ao numero de acções que possuirem. II

Art. !íi ficará assim redigido:
« Art. !íi. Emquanto os lucros liquidos não attingirem á somma

igual a iO % do capital social, fica designada á directoria, ao
syndico e ao advogado a remuneração de cada exercício (a titulo
de despezas geraes) de 20;., sobre o capital subscripto, devendo esta
remuneração distribuir-se na mesma proporção fixada no artigo
antecedente .Jl

Portanto, venho rogar a V. Ex., que, ouvida a Inspectoría tieral,
sejam approvados os estatutos projectados com as modificações pro
postas, por ser de justiça, etc.- Ernesto Aguirre. Estava uma estam
pilha. Vale a emenda - legalmente constituido.

Buenos Aires, 7 de março de i908.
Volte á Sociedade Anonyma Fomento Argentino Sud-Americano

fazendo-lhe ver que no art. 43 não foi feita a declaração exigida na
vista anterior.

No art. 49 apparece novamente a faculdade conferida á díre
ctoria de augmentar ou elevar a porcentagem destinada ao fundo de
reserva, e, entretanto, no artigo seguinte os lucros acham-se integral
mente distribuídos.

O art. !íi ainda está confuso. Attribue remunerações sobre o ca
pital subscripto, o que contraria o dispositivo do art. 364 do Codigo
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do Commercio, que só permitte a distribuição de beneficios retirados
dos lucros realizados e liquidados.- J. Bianco.

Sr. ministro da Justiça e Instrucção Publica - Ernesto Aguirre,
por parte da Fomento Argentino SlId-Americano, nos autos de reco
nhecimento e declaração de personalidade judirica, lettra f, n, 27,
do anno de :1908, em solução á segunda vista conferida pela Iaspe
ctoria Geral vem dizer a V. Ex., que, para fazer a declaração pedida
no art. 43 dos estatutos, propõe seja o referido artigo assim redigido:

« Art. 43. Cada grupo de 25 acções representa um voto sem pre
juizo da liquidação estabelecida no art. 250 do Codigo do Commercío.»

A observação sobre o art. 49, parece-me provir de uma leitura
imperfeita do dito artigo e do art. 50.

Si se tem em conta que este ultimo diz :
« O saldo liquido que resultar, depois de feitas as declarações ás

respectivas contas das deducções acima citadas, será distribuido da
seguinte fórma, etc.» não ha como afârmar-se a impossibilidade de
augmentar-se o fundo de reserva por acharem-se já integralmente
distribuidos os lucros neste artigo, uma vez que esta distribuição se
faz dos saldos liquidas resultantes depoi& de feitas as deducções do
artigo anterior. Esses saldos poderão variar conforme fôr o fundo de
reserva fixado em dous, tres ou mais por cento, ou se appliquem os
lucros em outras classes de reservas, autorizadas pelo art. 49.

O art. 5:1. estabelece bem claramente que se trata de uma remune
ração pro labore aos directores, e não de uma divisão de lucros entre
os aceíonístas, que é a hypothese de que falla o art. 364 do Codigo do
Commercio, prohíbíndo-a. Por isso diz-se naquelle artigo: « remune
ração a titulo de despezas geraes li. Não ha lei que prohiba pagar-se
aos dírectores, syndicos e mais pessoal dirigente e administrativo de
uma sociedade os seus trabalhos. E' elementar. No caso que nos
occupa adoptou-se uma formula que olferece maior utilidade. Ha
vendo lucros, a remuneração de que trata o art. 50 se desconta desses
lucros.

Não os havendo, a remuneração sahe das despezas geraes, de
aecõrdo com o art. 5:1.. O facto de se calcular a remuneração na
fórma de porcentagem sobre o capital nada tem que ver com o caso,
é meramente uma fórma de calculo da importancia, da mesma fórma
que se poderia haver adoptado um criterio numerico de :15, 20.000 ou
mais pesos, com a dilferença que aquella formula é mais vantajosa
por isso que é mais equitativa em relação ao capital, subscrípto, por
quanto não seria equitativo carregar-se esses honorários ou remune
rações a uma sociedade com o capital de 400.000 pesos da mesma
fórma que si se tratasse de uma sociedade com o seu capital subscripto
de um ou dous milhões.

Rogo especialmente ao Sr. ministro e á. Inspectoria Geral se com
penetrem bem destas explicações, tendo em conta precedentes iguaes
em que se tem concedido pelo Governo a personalidade juridica com
disposições analogas nos estatutos, devendo considerar que a fiscali
zação não se deve confundir com o que póde importar uma tutela
inopportuna dos interesses de particulares accionistas que melhor sa
berão administrar seus capítaes e suas pessoas que os de fóra, que
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não conhecem nem estão em condições praticas de apreciar as conve
niencias e necessidades de ordem administrativa desta classe de
sociedades, - e não duvido que bem ponderando tudo quanto fica
acima exposto ha de comprehender que o art. iH não tem outra
significação do que o simples facto de pagar-se aos directores e de
mais pessoas nelle mencionadas o seu trabalho.

Portanto, rogo a V. Ex. se digne resolver de aceõrdo com o pe-
dido anteriormente.

E' justiça.- (Assignado): Ernesto AguirJ'e.
Estavam uma chancella e uma estampilha.
Buenos Aires, :1.9 de março de :1.908.
Sr. ministro - Sob a denominação de Fomento Al'gentino Sud

A.merícano, constituiu-se nesta capital, em :I. de outubro próximo
passado, uma sociedade que solicita autorização para Iunccíouar em
caracter de anonyrna, tendo por fins adquirir terras no estrangeiro
e na Republica, vendel-as, explorar suas mattas e mais productos
naturaes e mineraes, offlcinas e fabricas e serrarias, vias de commu
nícação i explorar a industria agrícola e pastoril i fundar nucleos
celoníaes e praticar os actos enumerados nos arts. 4° e 5° dos esta
tutos.

A sociedade recorrente provou haver cumprido os requisitos do
art. 3:1.8 do Codigo do Commercio, os seus associados são em numero
superior a :1.0, seu capital fixado na importancia de dons milhões de
pesos moeda corrente nacional, representado por 20.000 aoções de :1.00
pesos moeda nacional, divididas em cinco sedes, foram subscríptas
4.000 acções, ou sejam 400.000 pesos moeda corrente nacional e depo
sitados 110 Banco de la Nación 40.000 pesos moeda nacional; final
mente, o prazo de sua duração foi fixado em 30 annos.

Os estatutos, com as modificações dos arts. 30, 38, 39, 40, 49 e
BO, consignadas a fls. '12, e a do art. 43 a fls. :1.5, de accôrdo com a
exigeneia de 20 de fevereiro, estão em harmonia com os preceitos
legaes e regulamentares, com excepção do art. 51, que a Inspectoria
é de parecer não dever ser acceito.

« Emquanto os lucros não chegarem a alcançar importancia
igual a :1.0 % do capital (pesos dous milhões), diz elle, ficam desi
gnados á directoria, ao syndico e 'ao advogado em cada exercicio 2 %
sobre o capital subscrípto, Na reforma a fls. :1.3 in fine limita-se a
accrescentar - a titulo de despezas geraes -, com o que mais faz
resaltar o sentido do artigo. Vem a constituir um continuo escoa
douro do capital social, pois não serão muitos os exercicios que pro
duzam uma quantia superior a duzentos' mil pesos, e até que isso
succeda os 2"/0 do capital subscripto serão entregues como « remune
ração » ás pessoas designadas, talvez para accrescentar mais uma ao
numero das sociedades que empregam todo seu capital no pagamento
de seu pessoal. Na verdade, como dizem, não ha lei que prohiba a
remuneração de trabalhos; é, porém, de justiça e equidade fazel-o
dentro das condições razoaveis e nunca na fórma de um perigo e
ameaca constante á Instituição, como seja o calculo feito á prí01'í sem
conhecimento das circumstancias financeiras especiaes do momento e
menos ainda póde o Poder Executivo consentir na permanenoia de
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uma clausula que não é difficilleval-o a deixar sem eft'eito a resolução
em que se baseou. O artigo não é, como se diz, méra indicação da
formula para calcular-se a remuneração, porquanto estabelece termi
nantemente que esta sahirá do capital subscripto. Além disso, o limite
de duzentos mil assígnalado para que dahi em deante se façam pagar
as remunerações dos lucros realizados, mostra claramente a idéa do
artigo, porque dentro desta quantia cabe uma justa remuneração.

Os 10 % do capital subscripto (na hypothese actual seriam qua
renta mil pesos) indicam por si só a importancia da perda a que está
condemnado o capital. O que fica exposto não importa juizo sobre a
equidade da remnueração, servindo apenas para assignalar os factos
em que funda esta Inspectoria a sua opinião de que o artigo impu
gnado constitue uma drenagem do capital. Semelhante clausula não
póde assim, de antemão, ser acceita. Si por insufficiencia dos lucros
para cobrir a remuneração se faz necessario arbitrar recursos, é á
assembléa que compete fazel-o, com conhecimento do estado social em
cada exercicio, as condições financeiras dos decretos e obrigações par.a
com terceiros, combinando á vista dos resultados colhidos do estudo
desses antecedentes a fórma de refazer a perda soffrida, e com a res
ponsabilidade que nasce de semelhantes actos com respeito á propria
subsistencia da sociedade,

Salvo esse ponto deficiente, póde-se conceder o pedido, ordenan
do-se neste caso que seja observada a disposição do art. 319 do Co
digo do Commercio no prazo indicado no art. 39 do mesmo.

Deus guarde ao Sr. ministro.- (Assignado): J. Bianco.
Com vista ao Dr, procurador geral da Nação. - (Assignado):

Zeballos.
Buenos Aires, aos 2 de abril de 1908.
Exm. Sr.- Havendo a sociedade anonyma constituida sob a de

nominação de Fomento Argentino Slld-Amel'ícano acceito as diffe
rentes alterações propostas pela Inspectoria, pertinente a varios ar
tigos de seus projectados estatutos, julgo haver-se ella collocado em
tal respeito de accõrdo com as prescripções do Codigo do Commercio
a tal respeito.

E quanto á observação formulada pela referida Inspectoria sobre
o art. 51 dos mesmos estatutos, dispondo que emquanto os lucros
liquidos a, distribuir-se não alcancem quantia igual a 10 o;. do capital
social fiquem marcadas á directoria, syndico e advogado as respe
ctivas remunerações em cada exercicío, a, titulo de despesas geraes,
na importancia de 2 % do capital subscrípto, devendo esta, remune
ração ser distribuida repartidamente nas proporções marcadas no ar
tigo anterior, sou de parecer que este artigo não vae de encontro ao
art. 354, do citado Codigo. com effeito, este preceito legal prohibe,
mediante a, responsabilidade pessoal e solidária dos administradores
de todas as sociedades anonymas, a distribuição de dividendos aos
accionistas que não sejam tirados dos lucros irrevogavelmente reali
zados e liquidados, comprovados de accõrdo com as disposições do
mesmo Codigo e com os estatutos sociaes, de fórma que o art. 51 dos
estatutos desde que se não refere á. distribuição de dividendos aos
accíonístas, mas tão sómente á remuneração a pagar-se por seu tra-
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uma, clausula que não é ditlicilleval-o a deixar sem effeíto a resolução
em que se baseou. O artigo não é, como se diz, méra indicação da
formula para calcular-se a remuneração, porquanto estabelece termi
nantemente que esta sahirá do capital subscripto. Além disso, o limite
de duzentos mil assignalado para que dahi em deante se façam pagar
as remunerações dos lucros realizados, mostra claramente a idéa do
artigo, porque dentro desta quantia cabe uma justa remuneração.

Os 10 -t: do capital subscripto (na hypothese actual seriam qua
renta mil pesos) indicam por si só a ímportancía da perda a que está.
condemnado o capital. O que fica exposto não importa juizo sobre a
equidade da remnueração, servindo apenas para assignalar os factos
em que funda esta Inspectoria a sua opinião de que o artigo impu
gnado constitue uma drenagem do capital. Semelhante clausula não
póde assim, de antemão, ser acceíta, Si por insutliciencia dos lucros
para cobrir a remuneracão se faz necessarlo arbitrar recursos, é á
assembléa que compete fazel-o, com conhecimento do estado social em
cada exercício, as condições financeiras dos decretos e obrigações para
com terceiros, combinando á vista dos resultados colhidos do estudo
desses antecedentes a fórma de refazer a perda soffrida, e com a res
ponsabilidade que nasce de semelhantes actos com respeito á própria
subsistencia da sociedade.

Salvo esse ponto deficiente, pôde-se conceder o pedido, ordenan
do-se neste caso que seja observada a disposição do art. 3i9 do Co
digo do Commercio no prazo indicado no art. 39 do mesmo.

Deus guarde ao Sr. ministro.- (Assignado): J. Bianco.
Com vista ao Dr, procurador geral da Nação. - (Assignado):

Zcballos.
Buenos Aires, aos 2 de abril de 1908.
Exm. Sr.- Havendo a sociedade anonyma constituida sob a de

nominação de Fomento Argentino Sud-Americano acceito as díffe
rentes alterações propostas pela Inspectoria, pertinente a varies ar
tigos de seus projectados estatutos, julgo haver-se ella collocado em
tal respeito de accôrdo com as prescripções do Codigo do Commercio
a tal respeito.

E quanto á observação formulada pela referida Inspectoria sobre
9 art. 5i dos mesmos estatutos, dispondo que emquanto os lucros
liquidos a distribuir-se não alcancem quantia igual a 10 % do capital
social fiquem marcadas á directoria, syndico e advogado as respe
ctivas remunerações em cada exercício, a titulo de despezas geraes,
na importancia de 2 o do capital subscripto, devendo esta remune
ração ser distribuida repartidamente nas proporções marcadas no ar
tigo anterior, sou de parecer que este artigo não vae de encontro ao
art. 354 do citado Codigo. com effelto, este preceito legal prohibe,
mediante a responsabilidade pessoal e solidaria dos administradores
de todas as sociedades anonymas, a distribuição de dividendos aos
accionistas que não sejam tirados dos lucros irrevogavelmente reali
zados e liquidados, comprovados de accôrdo com as disposições do
mesmo Codigo e com os estatutos socíaes, de fórma que o art. 51 dos
estatutos desde que se não refere á distribuição de dividendos aos
acclonístas, mas tão sómente á remuneração a pagar-se por seu tra-
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ba1ho ao pessoal da directoria, syndico e advogado, remuneração _de
serviços que nenhuma lei prohibe, não tem applicação no caso ver
tente o citado art. 354 do Codigodo Commercio.

Não obstante, existe na primeira parte do art. 5i dos estatutos a
clausula ou condição de que « emquanto os lucros liquidos a distri
buir-se não cheguem a i0"/o do capital social se fará elfectiva a
remuneração de 2"/0 sobre o capital subscrípto», E como não seja.
provavel um lucro de iO % sobre o capital social, fixado em dous·
milhões de pesos, que redundaria em um lucro de duzentos mil pelo'
nacionaes, para que dahi em deante passasse a pesar sobre esse lucro
a despeza. da remuneração, resulta que esta ultima, sob a sombra
daquella disposição, tem que seguir por muito tempo desfalcando -o
capital subscripto, que é o eixo da sociedade, e cuja conservação inter
essa á conveniencia publica que ditaria ao Poder Executivo a con
cessão da personalidade juridica a. uma socíedadé anonyma como a de
que se trata.

E', portanto, necessario, a bem desse mesmo interesse publico,
alfectado por estas pessoas moraes em que o unico fundamento de
vida civil é o capital com que operam, que seja modificado o art. 5i
dos estatutos no sentido de se fixar á directoria, syndico e advogado
a remuneração, em cada exercicio, a titulo de despezas geraes, de
2"/. sobre o capital, -subscripto emquanto não existirem lucros lí
quidos a distribuir-se (qualquer que seja a occasião), passando esses
2"/0 a pesar sobre esses lucros desde que se manifestem.

Feita assa modificação, não encontro impedimento legal para que
nãoseja outorgado o reconhecimento -legal da personalidade: juridica.
que solicita a Sociedade Anonyma Fomento Argentino Swj,..Am.ericano.
- (Assignado): Julio Batel.

Buenos .Aíres, abril de i 90S.
Sr. ministro da Justiça e Instrueção Publica:
Ernesto Aguirre, por parte da Fomento Argentind Sud-Americano,

nos autos de reconhecimento da sua personalidade jurídica, Iettra
p, n. 27, do anuo de i90S, vem expor a V. Ex. o seguinte: que,
.estando de accôrdo com o parecer do Sr. procurador geral da Nação
e conformando-se com os termos do mesmo, propõe que o art. 5i
dos estatutos projectados fique redigido da seguinte fórma:

({ Art. 5i. Emquanto não existirem lucros líquídos a distribuir-se,
fica fixado á directoria, ao syndico e ao advogado _consultor a remu
neração em cadaexercicio, por conta de despesas geraes, de 2"/.
sobre o capital subscripto, distribuidos repartidamente nas mesmas
proporções fixadas no artígoanterlor, passando a dita porcentagem a
pesar sobre os lucros logo que os houver».

Rogo, portanto, a V. Ex. approve os estatutos com as módlfl
cações ajustadas neste documento.

E' justiça. - (Assignado): Ern.eltQ Aguirre. Estava uma estam
pilha.

Buenos Aires, aos 30 de abril de i90S.
Visto haver-se apresentado a Sociedade Anonyma Sud-Americano

pedindo a autorização necessaria para que possa funccionar como
sociedade anonyma e considerando que a sociedade supplícante
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cumpriu todos os .requisltos exigidos por lei para obter a pedida auto
rização; que o art. 51 dos-estatutos, com a modificação e redacção
proposta no do.curnento.precedente, indicada no .parecer do Sr. pro
cura.dor geral-da .nação, salva as objecções formuladas pela Inspe
ctorla Geral de Justiça e não contraria o dispositivo do art. 364 do
Codigo do Commercío, porquanto o capital social se refazem havendo
lucros e é tomado tão .sómente como termo comparativo para obter-se
a porcentagem-da remuneração para a directoria,syndico e advo
gado da sociedade;

O Presidente da Republica decreta:

Art. 10
• Fica autorizada a Sociedade Fomento Argentino Sud

Americano a funccionar como caracter de anonyma, approvados os
seus estatutos, constantes de 11. 1 a: fls. 8 e verso com as modificações
e alterações censignadas na informação da Inspectoria Geral de Jus
tiça e a redacção proposta no documento precedente quanto ao
art. 51-

Art. 2°. Publique-se, dê-se ao Registro Nacional, e para os etreitos
do art. 319 doCodigo do Commercio, dentro do prazo legal, permit
ta-se a extracção de cópias dos documentos e peças pertinentes,
ponham-se os sellos e archíve-se, - Assignados: Figueiroa Alcol'ta.
E. S. Zeballos.

E traslade fiel, -extrahído em 20 folhas uteís e escríptas, con
stantes dos autos sob lettra F. numero 27 do corrente anno, que ficam
archívadas na seccão de Justiça deste Mínísterío,

Buenos Aires, aos 16 de Junho de 1908. - Assignado: Juan
Içarzabal, otlicial maior.

Esta va um se110.

Por conforme, dou fé. E os comparecentes declararam que em
cumprimento do ordenado vinham. por meio da presente escriptura
reduzir a escriptura publica o projecto dos estatutos acima insertos, e
que em 20 folhas uteis ficam protocollados neste Hegístro á fi. 356, do
que dou fé.

Lida que .foi aos comparecentes, ratificaram o seu conteúdo e assí
gnaram perante as testemunhas instrumentarias, que são os Srs. Síl
verio Navarro Vela e Angel Flores Cecilia, aqui domiciliados, hábeis,
do que dou fé.- Ernesto Aguirre.-Il'ineu Cucullo.

Testemunha: Silvina NaVal'TO Yela. Testemunha: Angel Flores Ce
cilia.

Estava um sello , Perantemim.- José A. Casado.
Concorda com o seu original passado perante mim e que fica re

gistrado no livro, f09. a meu-cargo, do que dou fé.
Para a sociedade Anonyma' Fomento Argentino Sud Americano

passo a presente, que ,seIlei, firmei e assigno em Buenos Aires, data
da sua outorga.- Assignado: José A. Casado.

Estava um sello de 50 centavos argentino, devidamente inutilizado
com a. chancella do dito tabellíãn,

Poder Executivo - 100f! 5
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Certifico que em data de 13 de agosto de 1908, por mando do
Sr. juiz do commereio Dr , Angel N. Casares, foram os presentes es
tatutos inscriptos sob o numero 43 á fi. 527 do livro 25, tomo A,
para ínserípção de Estatutos Nacionaes do Registro Publico de Com
mercio, a meu cargo, ao qual me reporto.

Para constar passo o presente, que selleí e firmei em Buenos Aires,
era ut supra.- Assignado: Justiniano Reynoso.

Estava a. chancella do referido tabellíão publico e escrivão.

Certifico que o Sr. José A. Casado é escrivão e tabellião publico
da Capital da Republica e que o sello, firma e rubrica· acima são os
de que usa em todos os seus aetos.

Buenos Aires,3 de setembro de 1908.- Assignado: TomasJuares
Celman.

o abaixo asslgnado, presidente da Ex. Camara de Appelação no
cível da Capital da República, certifica que o Dr , Tomas Juares Celman
é secretario desta camara e que a attestação por elle feita está na de
vida fórma.

Buenos Aires, 3 de setembro de 1908. - Assignado: Benj. Basu
aldo.

Esta.va a chancella da secretaria e presldencía da referida. Ca
mara.

A Secretaria das Relações Exteriores certifica que a firma que
antecede e diz - Benj. Basualdo - é anthentíca ,

Buenos Aires, ~ de setembro de 1908.- Assignado: Liborio
Ponee, director da secção deconsules e negoeíos commercíaes,

Estava a ehancella da Secretaria do Exteríor da Argentina.

Reconheço verdadeira a assígnatura do Sr. Liborio Ponce, director
de secção do Ministerio das Relações Exteriores, e para constar
onde convier mandei passar o presente, que assigno e vae sellad ocom
o seno deste consulado geral, devendo a minhaassignatura ser reco
nhecida na Secretaria das Relações Exteriores ou nas alfandegas ou
nas Delegacias Fiscaes do Governo Federal.

Buenos Aires, 5 de setembro de 1908.- O consuI geral, E. Dro
lhe Fasciotti.

Estava. devidamente inutilizada pela chancella do referido con
sulado uma estampilha. do se110 consular brazUeiro do valor de 5$000.
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Reconheço verdadeira a.assignatura do Sr.E. Drolhe Fasciotti,
consul geral em Buenos Aires. (Sobre duas estampilhas federaes va
lendo col1ectivamente 550 réís.)

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1908.- Pelo director geral,
Gregorio Pecegueiro do Amaral.

Estava a chanoella da Secretaria das R.elações Exteriores.

oreferido documento estava sellado com 3S~00 na Recebedoria.
da Capital Federal.

Nada mais continha o referido documento, que bem e fielmente
vertido propriooriginal, ao qual me reporto.

Em fé do que passei a presente, que séllei com o sello do meu
omcio e assígno nesta cidade do Rio de Janeiro, 28 de novembro de
i 908. - Assignado: Leopoldo Guaraná.

DECRETO N. 7.29;) - DE 21 DE JANEIRO DE i909

Ooncede fi «Manáos Harbour Limitcd» autorização para augmentar o· mate
ría! de sua usina de electricidade com a tnstallação de novos apparelhoa,

o Presidente da Republica dos Estados Unidos no Brazíl, atten
dendo ao que requereu a JlIanáos Barbour Limited, decreta:

Artigo unico. Fica concedida á ~fanáosHarbolt'1' Limited auto
rização para augmentar o material de sua usina de electricidade com
a ínstallação de novos apparelhos, de accôrdocomo orçamento, que com
este baixa, devidamente rubricado, na. ímportancla de 50:478$OiO,
devendo ser opportunamente 'Iévada á. conta de capital da referida
companhia a despesa que for elfectuada , .

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de :1.909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MoREIRA PENNA.

Miguel Calmon dl{Pin e Almeida.
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DECRETO N. 7.296 - 23 DE JAl'iEIRO DE 1909

Abre ao :Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito especial de
100:000$ para attender ás despezas com a construcção do predio desti
nado ,i Repartição Central da Policia.

O Presiden~e da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização concedida pelo artigo unico do decreto legislativo
n. 1. 970, de 1 de outubro de HJ08, e tendo ouvido o Tribunal de
Cóntas, nos termos do art. 70 § 5° do regulamento approvado pelo
decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de 1896, resolve abrir ao Mi
nisterio da, Justiça e Negocias Interiores o credito especial de
100:000$, para pagamento de bemfeitorias, demolição, mudanca
do escriptorio de obras e do Deposito Publico, etc., do Íocal onde tem
de ser construido o edificio da Repartição Central da Policia.

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1908, 2'1° da Republica.

AFFOi'íSO AUGUSTO MOREIRA PEi'íi'íA.

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 7.297 - DE 28 DE JANEIRO DE 1909

Abre ao Ministerio da Fazend" o credito de 317$500 para occorrer ã resti·
tuição devida a Raymunda Amelia Pereira e Anna Amelia Pereim, em
virtude do decreto legislath'o n. 2.057, de 4 de janeiro de 1909.

o Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil, á. vista
do disposto no decreto legislativo n. 2.057, de 4 do correntemez :

Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 317$500 para
occorrer á restituição de igual importancia, descontada, por engano,
na Delegacia Fiscal no Ceará, durante o periodo de junho de 1894 a
31 de dezembro de 1901, das pensões do montepio de Raymunda
Amelia Pereira e Anna Amelía Pereira, irmãs do finado major do
exercito Manoel Joaquim Pereira.

Rio de Janeiro, em 28 de janeiro de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PEN~Â.

David Campista.
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DECRETO N. 7.298 - DE 28 DE JANErRO DE 1909

69

Abre ao llfinisterio .da Fazenda o credito extraordinario de 'j :987$679 para
- occorrer ao pagamento devido a George Prancís lIree :e Ernest WaÍter

lIree, em virtude de sentença [udiciar-ia.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização contida no decreto legislativo n . 2.0~8, de 4 do cor
rente mez :

Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito extraordinario
de 7: 987$679 para occorrer ao pagamento devido, em virtude de
sentença judiciaria, a George Francís Mee e Ernest Walter Mee, con
forme o precatorio expedido em fã de julho de 1908 pelo Juizo Fe
deral da 2a vara no Districto Federal.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de:l. 909.

AFFONSO AUGUSTO MORErRA PENN.~.

David Campista.

DECRETO N. 7.299 - DE 28 DE JANErRO DE i 909

Approva, com alterações, os novos estatutos da Companhia de Seguros e Pre
videncia do Sul », COIU séde em Porto Alegre.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,atten
dendo ao que requereu a Companhia de Seguros «Previdencía do Sul»,
com séde na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul,
autorizada a funccionar pelo decreto n.6.136, de 10 de setembro de
:1.906 :

Resolve approvar os seus novos estatutos, apresentados em as
sembléa geral extraordinaria realizada em ti de agosto de :1.908, me
diante as seguintes clausuras :

P: A companhia continuará a observar todas as exígenoias dos
regulamentos e leis vigentes ou que vierem a ser estabelecidos.

2". Os estatutos que a este acompanham ficam'approvados com a
seguinte alteração : substitua-se o ultimo periodo do paragrapho
unico do art. 19 pelo seguinte: «Os lucros liquidos serão represen
tados pelo excedente, distribuindo-se como dividendo aos accíonístas
até :1.2 % ao anno sobre o capital realízado e em uma gratificação á
directoria conforme o § 20 do art. 21; o restante dos lucros
liquidos será destinado : 20"/0 para um fundo- supplementar de re
forço ás reservas technicas; 40 % para - serem distribuidos annual-
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mente pelos segurados que estiverem quites e cujos seguros contarem
tres annos completos, pelo menos, na proporção . dos premias que
tiverem pago no anno anterior, e 40"/0 para augmentar o dividendo
aos accionistas.

Rio de Janeiro, em 28 de janeiro de :1909, 2:1° da Hepublíca,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

David Campista.

DECRETO N. 7.300 - DE 28 DE JANEIRO D~ 1906

Abre ao lúinisterio da Fazenda o credito extraordinario de ia: 850$694 para
occorrer ao pagamento devido, em virtude de sentença judiciaria, li víuva
e aos herdeiros do Dr. Amphilophio Botelho Freire de Caryal:to.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização contida no decreto legislativo n, 2.061, ele 4 do cor
rente mez:

Resolve abrir ao lIIinisterio da Fazenda o credito extraordinarío
de 10:8505694 para occorrer ao pagamento devido, em virtude de
sentença judiciaria, a D. Jovina de Utra Freire de Carvalho, seus
filhos Amphilophio Freire de Carvalho, Maria de Lourdes Freire de
Carvalho, Maria Jovina Freire de Carvalho, Maria da Gloria Freire
de Carvalho e Pamphílío Freire de Carvalho, meeira e herdeiros habí
Iítados do Dr. Amphilophio Botelho Fr.eire de Carvalho, conforme a
carta precatoría éxpedída em 24 de março de 1908 pelo Juizo Federal
da:l~ vara.

Rio de Janeiro, em 28 de janeiro de :1909,2:1° da Hepublíca,

AUONso AUGUSTO MOREIRA PENNA.

David Campista.
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DECRETO N. 7.301 - DE 28 DE JANEmO DE 1909

7f

Abre ao :!.linisterio da Fazenda o credito extraordinario de 23 :791$875 para
oecorrer ao pagamento devido ao Dr. ~Tonquim Moreira da Silva, em vir ...
tudo de sentença indiciaria.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização contida no decreto legislativo n. 2.060, de 4 do cor
rente mez:

Resolve abrir ao l\Iinisterio da Fazenda o credito extraordinario
de 23:791S875 para occorrer ao pagamento devido, em virtude de
sentença judiciaria, ao Dr. Joaquim Moreira da Silva, conforme a
carta precatoría expedida em 6 de agosto de 1908 pelo Juizo Federal
da 2& vara do Districto Federal.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

David Campista.

DECRETO N. 7.302 - DE 28 DE JANEIRO DE 1909

Autoriza a contrnctar com o Estado da Bahia o servico de nnvegnção cos
teira no mesmo Estado.

oPresidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,atten
dendo ao que.lheexpoz o ministro de Estado da .Industria, Viação e
Obras Publicas e ao que requereu o governo do Estado da Bahia,
cessionario da Empreza de Navegação Bahíana, e usando da autori
zação contida na lettra B do n. XXVII, do art. 16 da lei n. 2.050, de
31 de dezembro de 1908, decreta:

Artigo unico. Fica autorizada a celebração do contracto para o
serviço de navegação costeira do Estado da Bahia, mediante as clau
sulas que com este baixam,assignadas pelo ministro de Estado da In
dustria, Viaçll.o e Obras Publicas.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.
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Olaueulaa que acompanham o decreto n. 7.032, desta data

I

A Empreza de Navegação Bahíana, com séde na cidade de
S. Salvador, capital do Estado da Bahia, obriga-se a realizar, mensal
mente, as seguintes viagens, a saber:

Linha do norte - Duas viagens redondas, mensaes, de S. Sal
vador a Belém, com escalas por Macau, Tutoya, S. Luiz, Tury-Assú
e Bragança.

Linha do sul- Duas viagens redondas, mensaes, de S. Salvador
a Mucury, com escalas por Ilhéos, Cannavieiras, Santa Cruz, Porto
Seguro, Prado Alcobaça, Caravellas e Viçosa.

Linha do centro - Uma viagem redonda, mensal, de S. Salvador
a Belmonte, com escalas por l\Iarahú e Barra do Rio de Contas.

A entrada em Belmonte será. feita.logo que ,1 empreza adquira
vapor apropriado a essa navegação, para o que fica marcado o
prazo de um anno, a contar desta data.

II

A empresa obriga-se a Inícíar o serviço da navegação dentro
do prazo maxímo de 30 dias, contado desta data, empregando o
material fluctuante que ora possue, e compromette-se a augmentar
o numero de seus paquetes com mais tres outros, sendo um apro
priado ao porto de Belmonte. Dous dos navios 'terão a capacidade
mínima de 500 toneladas de carga c o calado maxímo de dez pés e o
terceiro a de 120 toneladas e o calado maxímo de oito pés.

Os ditos paquetes serão apresentados dentro de um armo, con
tado desta data, e, não sendo essa condição satisfeita, a rescisão
do contracto se dará de pleno direito por decreto do Governo, sem
dependencia de ínterpellação 011 acção judicial.

m

Dada a rescisao do contracto, não poderá a concessionarla
reclamar índemnízação alguma por prej uízos que dahí lhe possam
resultar.

IV

As condições de acceitação dos paquetes que a empreza venha
a adquirir serão verificadas por uma commíssão de profissionaes
nomeada pelo ministro da .Industrla, Viação e Obras Publicas, da
qual fará parte o fiscal junto á empreza. A empresa entregará
então os documentos comprobatorios do custo dos navios e uma
relação dos aprestos e mais objectos que lhes pertencerem.



Acros DO PODER EXECUTIVO

v

Os navios gosarão dos privilegies e isenções dos paquetes, ficando,
porém, sujeitos aos regulamentos de policia, saúde, alfandegas e
capatazias de portos. Para elrectividade da isenção de direitos alfan
degarios, rigorosamente restricta a generos e artigos que não tenham
similares na producção do paiz, apresentará a contractante, com
antecedencia, urna lista ao Governo do que houver de importar, para
cada semestre, visada pelo fiscal junto á empreza e organizada de
accôrdo com o consumo médio, verlficado nos semestres anteriores.

VI

As tabellas de passagens e fretes serão apresentadas á appro
vação do Governo dentro do prazo de 60 dias, contado desta data,
devendo ser os fretes para os generos de producção nacional os mais
reduzidos.

Essas tabellas não poderão ser alteradas e serão revistas de
dous .em dons annos.

VII

Os dias e horas de partida, o tempo de demora em cada porto
da escala, a duração da viagem, serão regulados de accõrdo com o
fiscal e sujeitos á approvação do Governo,

VIII

A empreza obriga-se a transportar, nos seus paquetes, gratui
tamente:

1°, o inspector geral da navegação e o fiscal da navegação,
quando viajarem em serviço;

2°, o empregado encarregado do serviço postal;
3°; as malas do Correio, nos termos da legislação vigente, fa

zendo-as conduzir de terra para bordo e vice-versa, passando e exi
gindo recibos;

4°, os dinheiros publicos, na fórma das leis em vigor;
0°, os objectos remettidos á Secretaria de Estado da Industria,

Viação e Obras Publicas ou quaesquer repartições a eUa annexas,
e os destinados ás exposições officiaes ou autorizadas pelo Governo;

6°, as sementes e mudas de plantas, destinadas aos jardins e
estabelecimentos publicos ou remettidas por sociedades de agricul
tura ou pelo Governo para distribuição gratuita.

IX

A empreza obriga-se a conceder em seus paquetes transporte,
com o abatimento de 00 % sobre os preços das respectivas tabellas,
para a força publica ou escolta conduzindo presos, e com 30"/0 para
qualquer outro transporte por conta da União ou dos Estados.
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x

Além das vistorias exigidas pela legislação em vigor, ficarão as
embarcações da empreza sujeitas ás que, a juizo do fiscal, se julga.
rem necessárias.

XI

Em caso de interrupção total ou parcial do serviço por mais
de um mez, e não sendo por força maior, devidamente compro
vada, perderá a eD:!preza o direito aorecebime~to· da subvenção
mensal e pagará mais uma multa correspondente a metade da renda
bruta mensal, calculada pela média dos cinco mezes anteriores ou,
si o Governo preferir, mandará fazer á sua custa as viagens, inde
mnizando-o a empreza de todas as despezas e' mais ,!i0 0/. das mesmas
como multa. Si a interrupção si prolongar por mais de tres mezes,
exceptuados os casos de força maior, caducará o contracto;ficando,
além disso, obrigada a empresa ao pagamento.de uma multa de 50 %

da subvenção mensal.
XII

o Governo poderá oceupar, temporariamente, todos ou parte
dos paquetes da empresa, indemnizando-a da renda liquida que
couber a cada uma das embarcações occupadas, avaliada pela
média das viagens realizadas nos iO mezes que precederem a data
da occupação.

XIII

A emprezadeverá apresentar ao fiscal, mensalmente,quadros
estatisticos minuciosos, conforme o modelo que este lhe apresentar,
sobre o movimento dos passageiros e cargas, discriminando-as
quanto á qualidade, peso, volumes e fretes recebidos, por fórma
a se poder computar com exactídão a renda. de cada viagem.

Apresentará igualmente uma relação, por menor, das despezas
de cada viagem, de modo a servir de base ao calculo do que
semestralmente houver ,de import:I.r, a empreza, com isenção de
direitos alfandegaríos, segundo preceítúa a clausulaV.

XIV

Salvo caso de força maior, devidamente justificada e aeceíta
pelo ministro daIndustrla, Yiaçã\l e Obras Publicas, ficará a em
preza sujeita ás seguintes multas:

i", da quota da subvenção correspondente a cada viagem,
pela suppressão de qualquer dellas, e mais !i0 % sobre a refe
rida quota;

2", de 2008 a 4008, além da perda da subvenção respectiva, no
caso de interrupção de viagem encetada; si, porém, a interrupção
for devida a caso de força maior, não se verificará. a multa, mas
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a empreza perceberá apenas a subvenção correspondente ao nu
mero de milhas navegaveis;

3&, de iOO$ a 200$, pelo período de cada i2 horas excedidas á
que for marcada para sahida;

4&, de 200$ a 400$ pela demora da entrega ou mão acondícío
damento das malas do Correio, e de !:i00$ no caso de extravio;

!:ia, de 200 a 400$, por infracção ou inobservancia de qualquer
das clausulas do contracto, para a qual não haja multa especial.

As multas serão impostas pela inspectoria geral de navegação,
sob proposta do fiscal [unto á empreza, com recurso para o ~Iiriis~

terio da Industria, Viação e Obras Publicas e deverão ser pagas na
Delegacia Fiscal do ThesouroFederal, no Estado da Bahia, dentro do
prazo maximo de iO dias ou descontadas da quota de subvenção que
a empresa tenha a receber. .

XV

Para evitar interrupção do serviço de qualquer das Iínhas;: a
empresa obriga-se a immediatamente substituir os vapores que se
tornarem imprestaveis para a navegação ou que se perderem em
sinistro, por outros que se approxímem o mais possivel das con
dições exigidas para o serviço da' navegação em que se empregava.

A substituição feita nesses termos só se tornará eflectiva si,
a juizo do fiscal de empreza, as novas embarcações forem julgadas
capazes de satisfazer perfeitamente ás necessidades do serviço. No
caso contrario, ficará a empreza obrigada a adquirir, dentro do prazo
máximo de um anuo, outras que reunam aquellas condições, caducando
o contracto si dentro do prazo acima determinado não se tiver dado a
substituição.

XVI

Em retribuição dos serviços especificados, a empreza receberá
uma subvenção de 300:000$, paga em prestações mensaes pela
Delegacia Fiscal do Thesouro Federal no Estado da Bahia, mediante
requerimento, acompanhado do attestado do fiscal e de um certificado
do administrador do Correio.

XVII

Para as despezas de fiscalização, a empreza entrará, adeanta
damente, para a mesma Delegacia com a ímportancía de i: 800$
semestraes.

XVIII

A empreza sujeítar-se-ha ás clausulas geraes de uso em eon
tractos desta natureza e, especialmente, ás do ultimo contraoto feito
para o mesmo serviço.
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XIX

Em caso de desinteUigencia entre a empreza e o Governo sobre
qualquer das presentes clausulas, será a questão decidida" por
arbitramento.

xx

o cessíonario apresentará para a assignatura do presente
contracto o documento comprobatorio de haver depositado no
Thesouro Federal a quantia de :1.5: 000$ como caução do presente
contracto.

XXI

A empreza obriga-se a manter correspondencia com o servico
de navegação contractado em virtude do decreto n. 7.:1.96, de 26
de novembro de :1.908, de modo a ser feito o serviço sem Interrupção
entre todos os portos intermediarios. .

XXII

o presente contracto vigorará pelo prazo de cinco annos, contado
da data da asslgnatura do mesmo, podendo ser renovado si ao
Governo assim convier .

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 1909, 21° anno da Republica

Miguel Calmon tlu Pin e Almeida.

DECRETON. 7.303 - DE 28 DE JANEIRO DE :1.909

Rescinde o contrncto celebrado com fi Companhia de Navegação a vapor do
Mnrnnhão para o serviço de navegnção entre os Estados do Pará, Ma
rnnhão, Piauhy, Ceará, Rio Grande do Norte, Purahyhn e Pernambuco.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, atten
dendo a que a Companhia de Navegação a Vapor do Maranhão deixou
de apresentar no prazo determinado pela clausula II, das que
acompanham o decreto n. 6.799, de 26 de dezembro de '1907, os
dous novos paquetes com que se compromettera a augrnentar a sua
frota, decreta :

Artigo unico , Fica rescindido, na fórrna da clausula Il, in fine,
a que se refere o decreto n. 6.799, de 26 de dezembro de:l.907, o
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contracto celebrado com a Companhia de Navegação a Vapor do
Maranhão para o serviço de navegação entre os Estados do Pará,
Maranhão, Piauhy, Ceará, Rio Grande do Norte, Parahyba e Per
nambuco.

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1909, 21° da Hepublíca,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PEriNA.
Miguel Calmon du Pin. e A.lmeida.

DECRETO N. 7.304 - DE 28 DE JANEIRO DE 1909

Crêa mais uma brigada de infantaria de guardas nacinnnes nu comarca de
Camamü, no Estado da Bahia.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, decreta:

Artigo unico. Fica creada na guarda nacional da comarca de Ca
mamú, no Estado da Bahia, mais uma brigada de infantaria, com a
designação de 168a, a qual se constituirá de tres batalhões do serviço
activo ns. 502, 503 e 504, e um do da reserva sob n. 168, que se or
ganizarão com os guardas qualificados nos districtos da mesma co
marca; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.
Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 7.305 - DE 28 DE JANElRO DE 1909

Crêa mais duas Lrigadas de infuntut-ia de gu.rruas uncionaes llJ comarca de
Cannavieirus, no Estado da Bahia.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para exe
cução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, decreta :

Artigo unico. Ficam· creadas na guarda nacional da comarca de
Cannavieiras, no Estado da Bahia, mais duas brigadas de infantaria
com as designações de 166" e 167", as quaes se constituirão dos bata
lhões do serviço activo ns, 496, 497, 498, 499, 500 e 501, e dos da re
serva sob. ns, 166 e 167, .que se organizarão com os guardas qualifi
cados nos districtos da referida comarca ; revogadas as disposições em
contrario.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENl'iA.
Augusto Tavares de Lyra.
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DECRETO N. 7.306 - DE 28 DE JANEIRO DE 1909

Crêa mais uma brigada de cavallúr'ia e unia de artilharia de guardas nacionaes
na. comarca de Cannavíeiraa, no Estadó da Bahia:

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, decreta:

Artigo unico. Ficam creadas, na guarda nacional. da comarca de
Cannavieiras, no Estado da Bahia, mais uma brigada de cavallaria
com a designaçãode 82", e que se constituirá de dous regimentos sob
ns. 163 e 164, e uma brigada de artilharia com a designação de 40",
e que se comporá de um batalhão de artilharia de posição e um regi
mento de artilharia de campanha, ambos sob o n. 40, os quaes se
organizarão com os guardas qualificados nos districtos da mesma co
marca; revogadas as disposições- em contrario.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 1909, 210 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOllEIRA PENNA.

Augusto Ta'Vares de Lyra.

DECRETO N.7.307- DE 28 DE JANEIRO DE 1909

Crêa mais tres brigadas de infantaria é duas de cavnllarla de guardas nxcio
naes na comarca de Ifhéos, no Estado da Bahia.

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

Artigo unico. Ficam creadas na guarda nacional da comarca de
Ilhéos, no.Estado da Bahia, maistres brigadas de infantaria e duas
de cavallaria, aquellas com as designações de 163", 164", 165", que se
constituirão com tres batalhões do serviço activo e um do da reserva,
cada uma, sob ns. 487, 488, 489, 490,491 e 492, 493, 494 e 495 e
163, 164 e 165, e estas com as de 80"e 81", que se constituirão de dous
regimentos, cada uma, de ns, 159 e 160 e 161 e 162, os quaes se orga
nizarão com os guardas qualificados nos districtos da referida co
marca; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de :1909, 2:1° da Republica.

AFFONso AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto TalJares de Lyra.
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DECRETO N. 7.308 - DE 29 DE JANilmO DE 1909

79

11.1>prova as clausulas para novação do contracto de arrendamento definitivo
da Estrada' de Ferro do S. Francisco, no Estado da Bahia, e para o con
tracto de arrenfiamento prcvisorio da Estrada de Ferro' da Bahia ao São
Francisco do ramal do Timbó e dos trechos que forem sendo entregues ao
trafego do prolongamento do Timbó a Propriú,e da Estrada de Ferro
Central da Bahia.

" O Presidente da Hepublíca dos Estados Unidos do ,Brazil, atten
dendo ao que lhe expoz o ministro de Estado dos Negócios da Indus
tria, Viação e Obras Publicas e á desistencia dos contractos de arren
damento provisorio a que sereferem os decretos ns. 4.058, de 25 de
junho del901, e 4.299, de 30 de dezembro de'1901, requerida pelos
actuaes arrendatarlos, engenheiros Jeronymo Teixeira de Alencar
Lima e Austricliano Honorio de Carvalho, e usando das autorizações
conferidas no n. XXIV, letras c e d, do art. 16 da lei n. 2.050, de 31
de dezembro de 1908, decreta:

Artigo unico.Fícam approvadas as clausulas que com esta baixam,
assignadas pelo ministro de Estado dos Negocíos da Industria, Viação
e Obras Publicas, para a novação do contracto de arrendamento de
finitivo da Estrada de Ferro do S. Francisco, no Estado da Bahia, a
que se refere o decreto n, 3.565, de 23 de janeiro de 1900, e para o
contracto de arrendamento provisorio da Estrada de Ferro da Bahia
ao S. Francisco do ramal do Timbó e dos trechos que forem sendo
entregues ao trafego do prolongamento do Timbó a Propriá, e da Es-
trada de Ferro Central da Bahia.

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO l\IOREIRA PENNA.

lIIiguel CálmonduPin e Almeida.

Olausulas a que S9ràfere ti decreto n, 7.308, desta data

Os arrendatarlos da Estrada de Ferro do S: Francisco obrigam-se
a organizar, dentro do prazo de doas meses, contado da data da as...
sígnatura do contracto e de accôrdo com a legislação respectiva, uma
sociedade anonyma, que ássumírá os seus onus é vantagens.

u
o contracto tem por objecto :

i O, o arrendamento difinitivo da Estrada de Ferro do S. Fran
cisco;
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V

2°, O arrendamento provisorio da Estrada de Ferro da Bahia ao
S. Francisco com o ramal do Timbó e os trechos que forem sendo en
tregues ao trafego do prolongamento do 'rimbó aPropriá ;

3°, o.arrendamento provisorio da Estrada de Ferro' CentraI da.
Bahia e seus ramaes;

4°, a reducção da bitola da Estrada de Ferro da. Bahia ao
S. Francisco a um metro. entre .trilhos ;

5°, a ligação da Estrada de Ferro do S. Francisco com o ramal
do Timbó ; ,

6°, a reconstrucçãodas obras de arte e a substituição do mate
rial da via permanente da Estrada de Ferro da Bahia ao S. Fran
cisco que, a juizo do Governo, forem indispensaveis á segurança do
trafego;

7°,.as modificações do material rodante que se tornarem precisas
em consequencla, do contracto.

IH

o arrendamento das estradas eomprehende as linhas em trafego
e as que a este forem abertas, com as respectivas estações, casas de
residencia, escriptorios, armazens, depositos, officinas e' demais .edi
fícíos e dependencias, bem como as machínas, ferramentas; .utensãíos
e material fixo e rodante.

IV

A Estrada de Ferpo .da Bahia ao.S.. Francísco., o ramal do Timbó,
a.Estrada. de.Ferro Central da. Bahia e o.iprolongamento . do Tímbóa
Propriá são arrendados a título precario, .podendo.o.Govemo, rescín
dir o contracto na .parte relativa ,ÍJJ3mesmasquando lhe, convier, e
pagando apenas o capital por elle reconhecido como despendido com a
execucão das obrigações constantes dos ns.4, 5, 6 e 7, da clausula II
e das 'obras novas que tenha autorizado, com a bonificação de 10 %,

no caso da rescisão dar-se antes de decorridos cinco annos. da data
da assignatura do contracto, e o material existente nos almoxarifados,
armazéns e depositos dessas estradas.

O-arendamento da Estrada de FerroS. Francisco terminará em
31 de janeiro de 1960.

Durante o prazo do arrendamento não poderá ser interrompido o
trafego das estradas, salvo caso' de força maior, a juizo do Governo.

VI

A reducção da bitola da Estrada de Ferro.da Bahia ao S. Fran
cisco e a ligação da Estrada de Ferro do S. Francisco ao ramal do
Timbó deverão estar terminadas dentro de seiscmezes contados da
data da entrega do material constante, da clausula.VII, e as obras a
gue se referem os ns. 6 e 7 da clausula II até o dia 31 de dezembro
ae 1910.



ACTOS no ronsn EXECliT1VO

VIl

81

o Goremo entregará á companhia até 31 de j ulho 1909 o se-
guinte: mrtorlal destinado ao prolongamento do Timbó a Propriá :

12 locomotivas Baldwiir, typo Dez. Rodas 10 - 26 - D ;
I carros de passageiros de 1" classe;

14 carros de passageiros de 2" classe ;
:{ carros-correio;

:i0 vagões fechados de 20· toneladas j
,jO vagões abertos de 10 toneladas.

VIII

Para garantia da fiel execução do contracto, prestarão os .arren
datarios,no Thesouro Federal, antes da assígnatura delle, a caução
de 200:000S em dinheiro ou em apólices da divida publica.

IX

E' concedido á. companhia:
a) o direito de desapropriar por utilidade publica, na fórma das

leis em vigor, os terrenos e bemfeitorias necessaríos á construcção
das estradas e suas dependenclas ;

b) a isenção de direitos de importação, nos termos da legislação
vigente, para o material destinado ás estradas e ao respectivo cus
teio, durante o prazo do arrendamento.

Sendo federaes os serviços a cargo da companhia, estão elles
iseutos do pagamento de impostos estaduaes e munícipaes,

x

A fiscalização das estradas de ferro e. de todos os servícos a.cargo
da companhia será incumbida á repartição competente, (leaccôrdo
com os regulamentos expedidos pelo Governo.idevendo a companhia
entrar annualmente para o Thesóuro Federal com a quantia de
36:000S, em prestações sernestraes e adiantadas, para as respectivas
despszas.

XI

o preço do arrendamento constará. :
1. Das seguintes contribuições sobre a renda bruta de todas as

estradas de ferro arrendadas, pagaveís em papel-moeda:
a) :lO "/o da renda bruta até '4:0005 por kilometro;
b) 30 ''/. sobre o que exceder' de 4:000S e até 6:0008 por' kilo

metro :
ti
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c) 40 o;. sobre o que exceder de fi: 000$ e até 10: OOOS por kílo
metro;

4) 50 °/050breo que exceder de 10:000$porkilometro.
lI. Da coutribuíção dé200;. dárendalíquidâ que exceder de :l~ 0/.

sobre o capital de que trata. a clausula XII.

XII

Para os eííeítos elo contracto de arrendamento, são considerados:

L Como capital :

Uma somma inicial devidamente justificada pela companhia e
approvada pelo Govérno, a importancra do capital por este já reconhe
cido, para a Estrada de Ferro do S. Francisco e as que àutorizar a
serem levadas a esta conta, nãqual nenhuma quantia poderá ser In
cluida sem approvação do Governo e sem que represente despeza por
elle préviamente autorizada.

11. Como renda bruta :
O productó de todas as rendas arrecadadas pela. companhia.

111. .Como despeza de custeio :

As relativas ao trafego das estrãdas, á conservação ordínaría e
extraordínaria da linha; suae dependenclas 6 edificios e á, renovação
do material fixo e -rodante jas provenientes de accidentes na estrada,
roubos, incendios, seguro e todos Os casos de força maior j as dead
ministração geral approvadas pelo Governo e as de fiscallzação por
parte deste.

IV. Como renda liquida:
A dilferença entre a renda bruta e as despesas do custeio au

gmentada das contribuições pagas pela companhia como preço do ar
rendamento, nos termos da clausula XI, n. 1.

A extensão das estradas de ferro arrendadas será determinada,
para o fim de se fixar a renda bruta inédia por kilometrojeomputan
do-se apenas a distancia real respectiva, sem levarem conta os -des
vias e as linhas 'duplas,

XIII

Atomada de contas para pagamento das contribuições de que trata
a clausula XI será, feita por processo idéntíóo ao quevígorar. pàra, o
pagamento de garantia de juros.

No prímeír» .semestre .de cada armo a renda bruta arrecadada
será consídérada provisoriamente corno a metade da renda bruta
annuaL '. .' . '.' .

A liquidação déflnitiva das contribuições devidas á Fazenda: Nacío-
nal pelo arrendamento das estradas de ferro far-se-ha na tomada de
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contas do segundo semestre de cada anuo, de accórdocem a renda
bruta de todo o auno ,

Concluídas as tomadas de contas semestraes, a companhia reco
lherá do Thesouro Federal, no prazo de 10 dias, as contribuições de
arrendamento que houverem sido apuradas.

XIV

A companhia receberá às estradas de ferro e todas as suas depen
deuclas mediante os inventarios organizados no acto da entrega pelo
Govemo, .aos quaes serão sempre accnescentados o material rodante e
as obras novas- levadas á.conta elo capital; com dedueção do -material
Imprestável que for substltuido, a juizo doGoverno, lavrando-se.termo
de.entrega, com a declaração relativa ao.estado das -estradas, obras
de .arte e material fixo.e rodante.

Findo o arrendamento, a companhla.entregará as estradas de fer
ro e todas as-suas dependencias por esses inventaries, observadas as
modificações que houverem soffrdodurante o prazo do eoutraeto ,

Servirão os mêsmos inventaries para os casos de eucarnpação do
contracto de arrendamento e de occupação temporaria das estradas.

O material inservivel será vendido por determinação do Governo,
applícando-se a respectiva importaucla na acquisíção de novo material
fixo e rodante, que será incorporado. ao anteriormente Inventariado.

xv

·0 Governo poderá occupar temporarlamente todas -as -estradas ou
qualquer dellas, pagando, então, á companhia uma indemnização igual
á média da respectiva renda liquida. nos períodos coruespondentes do
quinquennio precedente á. occupação, ou dos annos anteriores caso
não haja ainda decorrido um quinquennio, ou cios mezes anteriores,
caso não haja decorrido um anno,

Serão igualmente indemnizados os materiaes destinados ás estra
das e existentes nos almoxarifados, .armazena e depósitos, de que se
utílizar oGoverrroduránte a occupação,

XVI

o Governo poderá. fazer a encampação do contracto na parte rela,
tiva ao arrendamento definitivo da Estrada de Ferro do S. Francisco
depois de decorridos 30· annos cio respectivo prazo .de arrenda
mento, e resgatar, ..coujunctamente.com <L eneampaçãoç.os prolonga
tnsntos e .ramaes cnnstruídos.pelàcompanhla..

A indemniza~ão 'corr:!3'}pon,derá,lleste, caso .a 25 ?lo da renda
liquida média anuual, .verífícada .uo ultimo quínquennío, míilfiplí
cada. pelo' numero de annos que faltarem para' terminação do
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arrendamento e mais o capital fixado nos termos da clausula XII,
deduzida delle a competente amortização, calculada pet.t fórmula;

:\ - 'a
q + O.Ou n,..!'1

0;6

sendo .\ o capital primitivo, n"a -dotação annual da -atnortízação-

a
e 11 o numero de auuos do contracto e -A~ a taxa de amortização.

Fica entendido que a presente clausula sóé applicavel aos .casos
ordlnarios c que não abroga o direito de desapropriação por utilidade
publica "quei tem o Estado.

3i aencampação 'se der; porém; -no 'primeiro bíennío, a.índemní
zacão, além cio capital fixado nos termos da clausula XXIf, será. a
renda líquída médiaannual da Estradade Ferro do S. Franeísco no
ultimo quatrienuio antes da novação feita pelo contracto, multiplicada
pelo numero de anuos que faltarem para a terminação do arrenda
mento.

XYll

A companhia obriga-se a admittir ou manter, ajuizo do Governo,
trafego mutuo com as emprezas de viação ferrea fluvial e maritima,
e bem assim com o Telegrapho Nacional, na fórma das leis e dos re
gulamentos em vigor e de conformídade com as normas adoptadas na
Estrada de Ferro Central do Brazil, e a estabelecer percurso mutuo
com as estradas de.ferro, a que for applicavel, conforme as dispo
sícões adoptadas nas estradas de ferro de Santos a Jundíaliy e Pau
lista, submettendo os respectivos accôrdos ti- apfll'ovaçao do' Governo.

XVIII

K companhia obriga-se a fundar: uucleos cóloniaes,-pelo menos, 11m
em cada estrada de feno,' de accórdo com os onus e vantagens esta
bslecidos para o serviço de povoamento do solo pelo decreto [}.6.4,);:r,
de 1\! de abril de 1\)07.Os planos .desses nucleos serão apresentados
ao Governo, para a necessarla approvação, dentro de dous annos COI1

tados desta data.
XIX

O'Goverllo'reserva..:se o direito de fazer fl;:cecutar pela companhia
ou por conta. della, durante o prazo do arrendamento, as alterações e
obr.as, "cuja -necessldade ,iexperienciahaja:ílldicado em relação á se
gnrança. publica, polioia das estradas de fenro ou ao trafego,
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xx

v"();}

. A companhia fica obrlgadaaaugmeutar o material rodante em
qualquer época, desde que este, a juizo do Governo, se torne insuffí
ciente para attender satisfactoriamente ao desenvolvimento do tra
fego e a adoptar carros destinados exclusimmente ao transportede
gado em pé, frigorificos, restaurantes e dormitorlos dos typos mais
modernos,

XXI

Todas as despezas provenientes da eonstrucção, consecvação, tra
fego ereparação das estradas de ferro e de indemnizações correrão,
exclusivamente e sem excenção, por conta da companhia.

XXII

A companhía obriga-se a cumprir as disposições do regulamento
de 26 de abril de -18;j7 e quaesquer outras que Ioremadoptadas para
afíscalíaação, seguranca .6 policiadas estradas de ferro.

XXIII

A companhia fica obrigada a conservarcom 'cuidado, durante.todo
o tempodoarr.endamento, e a manter em estado dê preencherem-per
feitamente o seu destino, tanto as estradas dê íerro e' suas' deperrden
elas, como o material rodante, sob pena de multa ou de ser a conser
vação feita pelo Governo á custa della.

No caso de interrupção do trafego excedente de 30 dias consecuti
vos, POI' motivo não jnstificado, o Governo terá o direito de impôr
uma multa por-dia-de interrupção igual. á renda liquida do mesmo
dia noanno.anteríor..ao daquelle, e restabelecerá. o trafego por conta
dacompanhia.,

XXIV

Durante O tempo do arrendamento, o Governo não concederá ne
nhuma estrada de ferro dentro de uma zona de 20 kílometros de cada'
lado do eixo das estradas e na mesma direcção destas; reservando-se,
porém; o direito de-conceder estradas que, tendo. o. mesmo ponto de
partida e diréoçõesdíversas; possamapproximar-se. e até cruzaras
linha> arrendadas, comtanto que, dentro da eeferidu.zona, não-rece
bam generos nem-passagelros.
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xxv

Os preços dos transportes nas estradas arrendadas serão os das
tarifas reduzidas que fíçam nesta data approvadas pelo Governo.

Pelo menos de tres.ern tres annos, a contar desta .data, fará o
Governo a revisão das tarifas para o fim de favcrnoer a produccão
nacional.

·XXVI

Pelos preços fixados nessas tarifas a companhia será obrigada a
transportar, constantemente, com cuidado, exactidão e presteza as
mercadorias de qualquer natureza, os passageiros, e suas bagagens,
os anímaes domestícos ou outros e os valores que lhe forem confiados.

XXVII

A companhia poderá fazer todos os transportes por preços infe
riores aos das tarifas approvadas pelo Governo, mas 'de nm modo
geral, sem prejuizo de tercelro, nem favor a quem quer que seja.
Estas baixas de preços só se farão, porém, e1fectivas com o consenti
mente do Governo, sendo o publico avisado por 'meio ele' annuncíos
affixados nas estações e Insertos nos jornaes.

Si a companhia fizer transporte por preço' inferior ao das tarifas
sem esse prévio consentimento, exceptuadas as reducções concedidas a
indigentes, poderá o Governo àpplical-o a todos os transportes de igual
categoria, isto é, pertencentes á mesma classe da tarifa. Os preços
assim reduzidos não poderão ser elevados, do mesmo modo que no
caso de prévio consentimento do Governo, sem autorizacão expressa
deste, avisando-seo publico pela fórma acima prescrípta, com Um mez
de antecedencía .

XXVIII-

A companhia obriga-se a transportar gratuitamente:
{", os colonos'e immigrantés, suas bagagens, ferramentas, uten-

siliose instrumentosagric01as;' '
2°, as sementes e as plantas enviadas pelo Governo da Dnirto ou

do Estado e por sociedades agrlcolas -para serem gratuitamente distri
buidas pelos lavradores, os animaes reproductores introduzidos com o
auxilio do Governo. e os objectos destinados a exposições offleiaes ;

3°, as malas do Correio e seus conductores, o pessoal do Governo
em serviço da linha telegraphica e o respectívo material, bem como
qualquer somma de dinheiro. pertencente ao Thesouro Federal ou do
Estado, sendo os transportes' effectuados em carro especíalmente
adaptado para. esse fim ;

4°, o pessoal em serviço das estradas de ferro arrendadas e
objeetos do mesmo serviço;
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;;0, o material destinado .10s prolongamentos e ramaes ou á, con
servacão das linhas, exceptos nos trechos que forem entregues ao tra
rego do prolongamento do 'I'imbó i!- Proprlá, nos quaas à reducção
sobre Os preços ~a,tarifa, será de 5.0 % 'para () transporte de opera
rios e domaterial necessario á respectiva construcção.

Serão transpoetados com abatimento:
De 60"/0 sobre os preços da tarifa, todos os generos enviados pelo

Governo daUnião ou dos Estados para SOCCOl'l'OS publicas .em CaSO de
secpa! il1up4~ç~0, p(3st(3, guerl'<l ou ontpL calamidade publica;

po 3D "/o sobre os preços da tal'ifa, as munições de guerra e qual
quer ~njnel'o c:lesoldaClqs 40 Exercito com seus 'ofâcíàes" e respectiva
1)~g<lgel11! quando elI). serviço publico, , .

. Sempre que o Governo O' exígir, conforme as eircumstanclas ex
traoi'dinal'ias,a companhia porá rás suas ordens todos os meios de
transporte de que dispuzer ,

Neste caso, o Governo, sio pneíerír, .pagará á companhia o que
fór convencionado pelo uso da estrada e todo o seu material, desde
que não exceda o valor da renda liquida média de período identico,
nos ultimas tres annos.

XXIX

Q Governo poderá fazer, depois de ouvida a companhia, para o
que lhe será fixado prazo em que se manifeste defínítivamente a res
peito, concessão de ramaes para uso particular, partindo das estações
011 de qualquer ponto da linha arrendada, sem que a companhia tenha
direito a qualquer índemnização, salvo si houver augmento eventual
de despesa de conservação,

Todas as obras definitivas ou provlsorlas nacessanías para. qbter,
neste caso, a segurança do trafego serão feitas sem onus para a
companhia.

XXX

Ficará a companhia constituída em móna ipso jure .e obrigada por
isso ao pagamento do jurq de- 9 ~/o ao anI)q; si não pagar dentro de
10 dias da tomada de contas as quotas dearrendamentó de que trata
a clausula XXI, ou si não pagar dentro de lQ dias do inicio do semestre
a respectiva qqota 4e fiscalização de que traTa a clausula X, ou si não
pagar dentro de 10 dias da entrega da guia de recolhimento as
multas que lhe forem impostas, de accõrdo com o contracto

XXXI

Sempre que o Governo entender, extraordinariamente, mandará
inspeccidnaro estado das linhas, suas dependenclas e o material
rodante,
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U representante do Governo será acompanhado pelo da companhia
e estes escolherão desde logo um desempatado r, decidindo a sorte
entreos dous .nomes indicados, um pelo representante do Governo e
outro pelo da companhia, caso não cheguem a 11m accõrdo , Desta
ínspecção lavrar-se-há um termo, consignando-se os serviços a fazer,
afim de assegurar a boa conservação da estrada e regularidade do
trafego, e fixando-se os prazos em que devam ser executados.

A,companhia -flca obrigada a dar.cumprimento ao que lhe for de
terminado nesse termo e dentro dos prazos nelle fíxados; Não o
fazendo, será multada e novos prazos serão marcados pelo Governo.
A falta de cumprimento dentro do novo prazo será punida com a res
cisão do coutracto, a qual será declarada por decreto, independente
de acção ou interpellação judicial, perdendo a companhia a caução e
não tendo direito a indemulzaçãó alguma, mas apenas ao pagamento
do capital reconhecido pelo Governo, deduzida a parte amortizada.

XXXII

.-\. companhla obriga-se:
1°, a exhiblr, sempre que lhe for exigido, todos os seus livros,

correspondencia e demais documentos, a prestar todos os esclareci.
mantos e Informaçõesemrelação ao trafego das estradas arrendadas
que forem pedidos pelo Governo, poriutermedioda repartição compe
tente, a entregar semestralmente a esta repartição a estatistica do
trafego, abrangendo as despezas de custeio couvenlentemente espe
cificadas, o peso, volume, natureza e qualidade das mercadorias
transportadas, com declaração das distancias médias por ellas per
corridas, da receita de cada uma das estações e da estatística de pas
sageiros, devidamente classificados, podendo o Governo, quando o
entender conveniente" indicar modelos para as informações que é
obrigada a lhe prestar;

2°, a acceitar, como definitiva e sem recursos, a decisão do Go
verno sobre as questões que se suscitarem relativamente ao .uso reei
proco dás estradas de ferro, ficando entendido que.qualquer accõrdo
que celebrar não prejudicará o direito do Governo ao exame das res
pectivas estipulações e a modificação destas, si entender que são pre
judiciaes aos interesses da Uriíão ;

3°, a submetter á. approvação do Governo, dentro de tres mezes
contados da data- da assignatura dó contrácto,o quadro dos seus em
pregados e a tabella dos respectivos vencimentos, ficando dependente
de autorização e approvação delle qualquer alteração posterior,

XXXIII

Pela inobservancia de qualquer das presentes clausulas, para a
qual não se tenha commina~o pena especi,al, será impos~a:pelo go
verno a multa de-I :000$ ate ;i:OOO$, e a do dobro na reincldenéia-,
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XXXIV

A renda- bruta da companhia e-a caução a que se.refere a clau
sulaVIlI responderão pelo pagamento das contribuições e multas-es
tipuladas nas presentes clausulas.

'As contribuições e multas poderão tambem, a juizo .do Governo,
ser cobradas executivamente, nos termos do art. 52, lettrasb ec,
parte V, do decreto' n , 3.084, de 5 de novembro de 1808, caso não
sejam pagas nos prazos estipulados.

XXXV

Si, decorridos .os prazos fixados, não quizer.o Governo prorogal-Qs,
poderá de pleno direito declarar caduco' o contracto, ~I)..~e·pendentede
interpellação ou acção judicial, perdendo a companhia. a cauçãoe não
tendo direito nIndemnização alguma, mas apenas ao pagamento do
capital reconhecido pelo Governo, deduzida a parte amortizada.

XXXVI

A companhia não poderá transferir o contracto de arrendamento
ou parte delle, sem prévia autorização do Governo, sob pena de cadu
cidade, nos termos e de accôrdo com a clausula anterior.

XXXVII

o contracto será rescindido de pleno direito,' independente de
acção ou ínterpellação judicial, perdendo a companhia a caução de
que trata a clausula VIII e sem direito a íudemnlzacão alguma,desde
que se verifique: >

a) cessação do trafego por mais de 15 dias sem motivo justifi
cado;

b) demora do pagamento das prestações por mais de 40 dias con
tados do ultimo dia do semestre vencido;

c) falta de observancía da clausula 'XXIII;
il) desfalque da caução por mais de 30 dias contados da notiâ

cação para que seja completada.

XXXVlll

A companhia renunciará todos os casos fortuitos, ordínaríos .ou
extraordinários, solítos pu ins~litQs, cogitados ou não cogitados, e em
todos e em cada mil delles ficara sempre obrigada sem delles se poder
vale!', nem os poder allegar em tempo algum e por algum effeito,
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XXXIX

Findo o prazo do arrendamento, reverterão as estradas á União,
livres e desembaraçadas de qualquer onus, sem que a companhia
tenha direito a indemnização alguma, com as estações, offícinàs, de
positos e mais edificios, dependencías e bemfeitorias, linhas telegra
phicas e todo o material fixo e rodante, assim com o 'material preciso
para os diffenentes misteres do trafego durante um trimestre.

XL

Os lubrificantes, material de consumo da locomoção, livros, im
pressos, material de telegrapho ou de construccão, couibustivel ou
utensílios, existeutes nq~ almoxarifados e depositas e entregues medi
ante inventario, serão debitados á companhia pelo custo e pagos nos
puazos que forem estipulados no contracto.

XLI

E' reservado ao Governo o direito de reduzir temporariamente as
tarifas para os generos de primeira necessidade, nos casos de calami
dade publica e Come, e bem assim o de submetter a administração.e
serviço das estradas a Inqueritos e investigações, quando julgar que
assim convem ao interesse do publico? a bem de acautelar o mesmo.

XLII

O desaccôrdo entre o Governo e a companhia sobre a intelllgencía
das presentes clausulas será decidido por deus arbítros, dos quaes um
nomeado pelo Governo e outro pela companhia.

Si os arbitras não chegarem a accõrdo, cada uma das partes in
dicará tres nomes e a sorte designará de entre elles o desempatador ,

XLIII

A companhia organizada de accõrdo com as leis e regulamentos
em vigor terá domicilio legal na Republica.

As duvidas ou questões que se suscitarem entre ella e o Governo,
QU entre ella e os particulares, estranhas á intelligencía das presentes
clausulas, serão resolvidas de accórdo com a legislação bnazlleíra e
pelos tríbunaes brazileiros ~

XLIV

o contràctoa que' se refere. o presente decreto deverá ser assi
gnado dentro de 30 dias, contados da data da sua publicação, sob
pena de ficar eUe sem etreito.

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1909.

Miguel Calmon dll Pill e Almeida.
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DECRETO N. 7. 30!) - DE 4 DE FEVEREIRO DE 1<J09

9i

Atire no Millistcrio da Fazenda o credito àe 150 :000$, supplemeutar fi verba
- Exerclcics findos - do exercicio de 1908.

O Presidente da Hepubllca dos Estados Unidos do Brazil, usando
da faculdade conferida ao Govenno pelo art. 34 da lei n. 1. 841, de
:U de dezembro.de 1907, e tendo amido o Tribunal de Contas, na
conformidade do art. 2ó, ' § 2°, n , 2, leurae, do decreto legislativo
n . 392, de 8 de outubro de 1896 ;

Resolve abriu ao I'nni~t.m:ip H~ .F.azenda. o credito de 150:0008,
supplementar a verba n. ~~ --: E.~~rClCIOS findos- do art. 29 da ci
tada lei n. 1.841, qLJ() fjX(j!l ~3: çlespaza geual da Hppublíca para o
exercíclo de 1908.

Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 1909, 21°da Hepublíca,

AFFOliSO AUGUSTO !\lOREIRA PEliNA.
David Campista.

DECRETO N. 7.310 - DE 4 DE FI;YERElRO DE 1909

:\ bre no Ministcrio da F.nzcnda o credito extraordinnrto de 10: 694$300 para
OCCO:'l'cr ao pagamento de Y(:neime~ltos devidos fi Norberto de Azeredo
COlltinlio,em -virtude de s·e~~~n~a· jl.~4ici~!i~. .

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorizacão contida nq decreto legislativo n ; 2.075, de 7 de ja-
neíro pnoximoflndo: ' .,"" ,," ,

Resolve abrir ao Mínísterlo da Fuzenda o credito extraordinario
de 10:694S300 para occorrer agpagamepto de vencimentos devidos,
emvirtude de sentença júdiciarh(ap'cO!lfer:ente da Alíandega da
cidade do Rio Grande, JlWoeI'W CW A~et;e~p Goutinho, no período de
1 de agosto de 1906 a. 10 çli:\ luaiq de 19Q8, conforme cauta precatoeía
expedida em 6 de outubro dé ',1908 pelo ó'Juizo Federal da: Primeira
Vara. '

Rio de Janeiro, 4 ele fevereiro de 1909, 21° da Hepublica ,

AFFONSO AUGUSTO MOREillA PENNA.

, David Campista.
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DECRETO N. 7.311 - DE 4 DE FEVEREIRO DE H)Q9

AIm, ao J)Iinisterio dn Pazendn ()<~redito ,extr!lyrdinario de 10:131$24!l para
pagnmento devido no l)Lll'ão·de Lucena, em virtude de sentcnçn ~itldici3rin.

O Presidente, da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização contida no decreto legislativo n. 2.059, de 4 de ja
neiro' pnoxímo findo :

Resolve abrir aol\Iinisterio da Fazenda o credito extraordinarío
de 10:1318249 para oecorrerao, pagamento, devido em ,virtude de
sentença judieiaria, ao barão de.Lucena, conforme acarta precatoela
expedida pelo Juizo Federal da Primeira Vara no Districto,Federal
em 27 de junho de 1908.

Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de.1909,2io da Republica.

AFF9NSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

David Campista.

DECRETO N. 7.312 - DE 4 DE FEVEREIRO DE 1909

Abre ao Minister-lo da Fazenda o credito extraordinarlo de 9 :405$350 para'
oecorrer no pagamento devido, ao, desembnrgndor Manoel Pedro Alvares
Moraira Villaboim, em virtude de sentença ,iudiciaria.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização contida no decreto legislativo n. 2.045, de 31 de de
zembro de 1908 :

Resolve abrir ao l\linisterio da. Fazenda o credito extraordínarlo
de 9':405S3;jO para occorrer ao pagamento devido ao desembargador
Manoel Pedro Alvares Moreira VilIaboim, em virtude de sentença ju-:
diciaria; revogadas as dlsposíçõesem contrario.

Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 1909" 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA. PEJ:{NA.

David Campista.
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DECRETO N. 7.313 - DE 4 DE FEVEREIRO DE 1909

93

.APIJrOn~ o neto do prefeito do departamento do Alto Purús, no t n rltorio do
Acre, estabelecendo a divisão. denominação, territorio e séde de cada
um dos termos "iudiciarios da comarca do Alto Purus,

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bruzíl:

Resolve, nos termos do art. 27. do decreto n. 6.901, de 26 de
março do anno findo, approvar o aeto de 12 de dezembro do mesmo
anuo, expedido pelo prefeito do departamento do Alto Purús, no ter
ritorío do Acre, estabelecendo a divisão, territorio e séde dos termos
judiciarios comas denominações - Senna Madlli'eil'a, Oriente, Barce
lona e Nova Olinda, os quaes constituem as comarcas do Alto Purus ;
ficando revogado o decreto n. 7..208, de 3 de dezembro de 1908.

Rio de Janeiro, .J: de fevereiro de 1909, 21° da Republica.

AFFO:'iSO AUGUSTO MORElRA PEnA .

.Augllsto Tavares ele Lyra.

DECRETO N. 7.3H - DE .J: DE FE\'EREmO DE 1909

Autoriza o Ministro da Fazenda a emittir upol iees, até II quantia de
20: 000 :000$, do juro de 5 %' pnpel ,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização contida no art. 2°, n. Il, da lei n. L 180,de 25 de
fevereiro de 1.904, art. '16, n. IX,. da lei n. 2.050, de 31 de de
zembro de 1908, e art. 1.J';.§ 3°, da lei n. 1.126, de 15 de dezembro de
1903, decreta:

Art. 1°. Fica p l\Iinisterio da Fazenda autorizado a emíttir, apo
Iices, até a quantia de 20.000:0008, para occorrer ao pagamento, no
corrente exercicio, das prestações dos contractos celebrados pelo Go
verno da União, para a construccão das estradas ele ferro de Madeira
e Mamol'é, do prolongamento da de Sobral e de outras linhas ferreas
que servem á ligação geral dos Estados.

Art. 2°. As apolices de que trata o artigo antecedente serão no
minativas, do valor de 1. :OOOS, cada uma, vencerão o juro de ;; % ao
anno, e serão do typo a que se refere o decreto n , L ;~;m, de 28 de
janeiro de H102.
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Art. 3°. O juro desses titulos será pago semestralmente, a partir
de 1 de janeiro do corrente anno, na Caixa de Amortização e nas
delegacias fiscaes nos Estados.

Art. 4°. A amortização será feita na razão de meio por cento ao
anno, a partir daquelle que se segui!' ao da termínação das obras,
por meio de compra, quando as apolices estiverem abaixo dopar e
por sorteio, quando estiverem ao par ou acima delle. .

Art. ;ja, Os títulos que forem emittidos gosarão de, garantia do
Governo e dos privilegias e isenção que as leis .concedem ás apolíces
ora em circulação.

Rio de Janeiro, 4de fevereiro de l\JU\); 21° da Ilepubllea.

AFFONSO AUGUSTO j\fOREIR;\ PENNA.

lJavicl Cálllpista.

Miguel Calmon clte Pin c A.lmeicla.

DECRETO N. 't , 315 - DE 4 DE FEVEREIRO DE ·1909

Autoriza o Ministro da Fazenda a afiançar o emprestimo de f: 2.000.000 que
" Preieitura .du Districto Federal eont~nhir no nxtexior,

O Presidente da Republica do Estados Unidos do Brazil, nos
termos da autorizacão contida no art. 40 da lei n', 2.050,. de 31 de
dezembro de HJOS;

. Resolve autorlzar o Mlnistro da Fazenda a afiançar, em nome do
Governo Federal, o emprestímo de f, 2.UUU.uoo que a Prefeitura do
Dlstrícto Federal contrahír no exterior ,

Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 1909,21° da Hepublíca,

AFFOi.'i-SO AUGUSTO MOREIRA PEliNA.

David Campista:
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DECRETO N. 7.316 - DE 4 DE FEVEI1.EIRO DE 1909

Abre no :Ministerio da -Iust.lçn e NCf;OC!'JS Interiores o credito oxtraordinar!o
de 140: 727$538 para - despezus com o nugniento dos vencimentos dos
funecionut-ios da Sccrétm-la do Supremo 'I'rfbuhnl Federal.

O Presidente da Hepublíca dos Estados Unidos do Braailyusaudo
da autorização concedida pelo art. 1° do decreto legislativo n. 2,047,
de 31 de dezembro' de 1908 :

Resolve abrir aoãliuisterlo da Justiça e Negocios Interiores o cre
dito extíiaordínat'Io lle140:72:75538par<.t occorrer, de accôrdo com a
demonsteucno junta, á despeza com o augmento de vencimentos con
cedido pêlo citado decreto aos funeclónarios da Secretaria do Supremo
Tribunal Federal.

Hio de Jâneiro, 4 de fevereiro de ·1909, 21° da Hepublica.

AFFOXSO AUGUSTOll!OREU\A PEN'XA.

A.u!]usto Tacares ele L!/i'a,



Dl':MOi'iSTIlAl.:ÃO DA DESI'j.;ZA CO~I O AUGMENTO DE VENCIMENTOS eOi'iCEDlDO PEI.O DECRETO I,EGlSI.A'I'II'O N. 2.0'}7, IlE:l1 DE
I)EZE~lJlI\O UI' 1\108, AOS l'UNCCIONAlllOS nA SECllE'l'AIllA DO SUI'IlE~1O '1'IllllUNAI. FEDEIlAI.

HJI'OIlTAi'iCrA

(l:800$000 4:800$000

\):800$000 4:800$000

7:200$000 3:300$000

7:200$000 ............

7:200$000 •••••• f •••••

7:200$000 ............
7:200$000 ............

CAIlGOS

1 secretario .

1 sub-secreturio. (novo)

1 ofllcial (nomeado sub
secl'e tario)... ~ •.....

2 offlciaes .

4 amanuenscs .

1J ditos (novos) ... '" ...

'1 blbliothecario (novo) ..

'1 protocolllsta (novo) .

'1 arehivista (novo) .

'1 t.i: 000$000

'12:000$000

t.i:(l00$000

De cada
empregado

t.i:820$(j(l1

(l0$,l22

.~.: 73ii$ft·8:l

ü:6!lü$77ft·

ü:ü!l(j$774·

ü:ü!lü$77.t

I'EIIlOUO DE AUfL\lENTO

D,1 classe

li: 820$6!)1 De ü de janolro a :lI de de
zembro de '190!l.

H:ü'12$!l03 De 13 de janeiro a :lI de
dezembro de '1 !l0!l.

90$322 De 6 ,ll2 de [auelro de ·190(l.

!l:!1·70$\)ü(j De (j de janeiro a :lI de de
zernbro de l(lOO.

'13 :022$1J80 Idem idem.

:l3:483$870 De 27 de janeiro a ,H do
dezembro de ·1 (lOU.

ü: ü!lü$774 Idem idem.

ü: ü(lü$774 Idem idem.

ü: ü(lü$774 Idem tdem,

:.-
Q
o
Ul

t:r
o



4:200$000 .••.••. N ••••

i :800$000 •••.•.•..•..

........................

355$161 De 6 de janeiro a 31 de de
zernbro de 1909.

18:416S123 De 27 de janeiro a 31 de de
18:832$250 zernbro de 1909.

1.40:427S1538

il55$HH

372$039 1:116$117 De 27 de janeiro a 31 de
dezembro de 1900.

2: 790$322 16: 741$032 Idem idem.
121:895$288

20$322 60$966 De e a 26 ele janeiro.

4:4.M.$516 4:4643·')16 Idem idem.

1:657$419 1:657$419 De 6 de janeiro a 31 de de-
zembro de 1909.

3:906$451 3: 00ü$451 De 27 de janeiro a 31 de
dezembro de ,1909.

394.$619 394$619 De 6 de janeiro a 31 de de-
zembro de' 1909.

22$58\) 22$589 De 6 de janeiro a 26 do
mesmo lllez.·

1:674$193

400$000

400$000

400~000

360%000

3UO$000

3:000$000

3:000$000

3:000$000

3:000$.000

1:100$000

1:800$000

4:8008000 ....•.•..•..

4:800$000 1:680$000

i servente (conservado)

t) continuos (novos)....

3 serventes (nomeados
continuos) .

'rotal..... ó •• ••

ii serventes (novos).•.

i porteiro zelador (novo)

ci' 1 dito dos auditoríos...
o-
'"~ i ajudante de porteiro
;;; (novo) .
n.g
Ó i continuo (conservado)
l:§ 1 continuo (nomead o

protocolísta) .

:1 continuos (antigos ser-
ventes) ~ .

Primeira secção da Directoria da Contabilidade da Secretaria da Justiça e Negócios Interiores, em 4- de feve
reiro de 1909.-Carvalho eSouza, 10 official.-Rodl'igllcs Barbos«,dírector da secç~o.-J. B01'dilli, dírector-geral.
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DECI{ETO N. 7.31í - DE 4 DE FE\'EIlRlRO DE 1'.)09

Concede autorizarão " e The Stute of Bahia South 'A"estcrn R:J.il\"'-a~· Com
l)Un:r, Limired », pnra funccionar na Republicu

o Presidente da Bepublica dos Estados Unidos do Brazll, atten
dendo ao que requereu a The State ar Bahia Soutl: 'Vestem Railtvay
Company, limited, devidamente representada, decreta :

Artigo uníco. E' concedida autorização á The Sttüe af Bahia Soutl)
Westem ltailway Campany, limited, para íuuccionar na Republica com
os estatutos que apresentou, mediante as clausulas que a este
acompanham, assignadas pelo Ministro de Estado da Industria,
Viação e Obras Publicas, e ficando a mesma companhia obrigada
ao cumprimento das formalidades exigidas pela. legislação em vigor.

Rio de .Ianeiro, 4 de fevereiro de 1909, 20° da. Republica ,

AFFo:;so AUGUSTO MOIlEUlA PE:I"NA.
JIilluel Calmon du Pin e .A./meida.

Clausulas que acompanham o decreto n , 7.317, desta data

A Thc State af Bahia Soutlc lFestern Railway Com]Jany, limited,
é obrigada a ter um representante no Brazil com plenos e illimi
tado poderes para tratar e definitivamente resolver as questões que
se suscitarem, quer com o Governo, quer com particulares, podendo
ser demandado e receber citação inicial pela companhia.

Il

Todos os actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos unicamente
ás respectivas leis e regulamentos e ti. jurisdicção de seus tribunaes
judiciários ou administrativos, sem que, em tempo algum, possa a
referida companhia reclamar qualquer excepção fundada em seus
estatutos, cujas disposiçõos não poderão senil' de base para qualquer
reclamação concernente ti. execução das obras ou serviços a que elles
se referem.

IH

Fica dependente de autorlzacão do Governe qualquer alteração
que a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos. Ser-Ihe·ha
cassada a. autorização para fuuccionar na Hepublíca, si infringir esta
clausula,
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IV

99

Fica entendido que 11 autorização é dada sem prejuízo de achar-se
a companhia sujeita ás disposições de direito nacionàl que regem as'
sociedades anonymas,

v

A iufracção de qualquer das clausulas, para a qual não esteja com
minada pena especial, será punida com a multa de 1: OOOS a 5: OOOs ;
e, no caso de reíncldencla, pela cassação da autorização concedida
pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes clausulas.

Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 1909.- JliaúiJl Calmon du Pin e
Almeida.

Eu, abaixo assignado, truductor publico e interprete commercial
juramentado da praça do Rio de Janeiro, por nomeação da meritlssima
Junta Commercíal da Capital Federal:

Certifico pelo presente que me foi apresentado um documento
escripto no idioma inglez, afim de o traduzir para o vernáculo, o
que assim cumpri em razão do meu offício e cuja traducção é a
seguinte:

TRADUCÇÃO

A - Memorando de Associação da "State of Bahia South\Yestern
Railway Oompany, limitedn (Companhia Estrada de Ferrá do
Sudoeste da.'Bahâa).

1. o O nome da companhia é Tlte Statc o] Bahia Soutl: Westem
Railway Company, iimited. (Companhia Estrada de Ferro do Sudoeste
da Bahia, limitada).

2. o O escriptorio registrado da companhia será situado na
Inglaterra.

3. o Os fins para os quaes se constitue a companhia são:

a) fazer e levar a effíeito, com as modificações (si houver) que
se possa convencionar, o contracto de que trata o art. ao dos estatutos
da companhia;

b) adquirir, construir, completar e montar, manter, prolongar
e explorar estradas de ferro e outros pertences, linhas de tramuxuj,
linhas telegraphicas, telephones e outros meios de communicação Ou
installações similares no Estado da Bahia ou alhures na Republica
do Brazil, e para os fins acima fazer e levar a effeito as concessões
ou autorizações que possam ser consideradas necessarlas ou conve
nientes;



100 ACTOS DO PODER EXECUTIVO

c) acceitar outorgas, transferencias ou cessões ou adquirir por
compra, ou de outro modo de qualquer pessoa ou firma, empresa ou
companhia no Estado ela Bahia ou alhures na Republica do Brazil,
estraela de ferro, prolongamentos ou ramaes elas mesmas, ou obras
publicas quaesquer;. ou concessões, privilegias e direitos, e assumir
total ou parcialmente as obrigações e compromissos ligados a essas
estradas de feno, obras, concessões, direitos, outorgas ou privilegias,
ou ligados a qualquer dos fins da companhia, e emprehender e levar
a effeito ou transigir os mesmos;

d) adquirir direitos ele trafico, direitos quaesquer ou privilegias
com respeito a estradas de ferro, linhas de trtutuuuj« ou de fio electríco,
ou outros meios de communícaçüo similares;

e) adquirir, construir, manter e fazer uso ele machinas, instal
lações, material rodante, vagões, machinas e apparelhos ele illu
minação, coustrucções e carros, terras, edificios, botes, navios e
pertences de toda a especie, e outros bens que possam ser uteis ou
conducentes á obtenção de qualquer dos fins da companhia;

f) explorar no Estado da Bahia ou alhures na Bepublica do
Brazil o negocio de companhia ele luz e força em todos os seus
ramos .j

g) gerar, accumular, distribuir, fornecer e usar electricidade
para fins de illuminação, calor, força motriz ou outros, e fabricar
usar, fornecer'. e negociar em material, installações, apparelhos,
obras e causas necessárias ou susceptíveis de serem usadas em ligação
ao fabrico, accumulação, distribuição, íomecimento e uso da electri-
cidade; ,

h) comprar ou adquirir por outra fórma e vender.. alugar, cul
tlvar, trabalhar ou negociar de outro modo em terras, minas, mine
raes ou outros bens, no Estado da Bahia ou alhures da Republica elo
Brazil, e promover o desenvolvimento do elistricto atravessado por
qualquer estrada de ferro da companhia, despendendo capitaes ou
fazendo distribuicões de lotes de terras gratuitamente ou por outros
meios quaesquer indicados para a obtenção de tal fim;

i) explorar o negocio de donos de carvão, de ferro, de fundição,
engenheiros, fundi dores de feno, contractantes :e negociantes de
carvão, coke, ferro ou obras de ferro em todos os ramos desses ne
gocios;

j) comprar e vender madeira, carvão, coke, rninerío de ferro,
metaes, tijolos, terra para tijolo, cal, pedra calcaria e outros mate
riaes quaesquer e cousas relativas a quaesquer dos negocias acima
referidos, a eommissão ou de outro modo;

k) explorar o negocio de transporte de passageiros e mercadorias
em todos os seus ramos, por terra ou mar, e tambem o negocio de
recadosa domicilio;

l) construir, edificar, trabalhar e manter pontes, cáes, molhes
docas, .abrigadas, armazéns, trapiches, boteis, estradas, pontes, ca
naes, baias, pharóes e signaes, e pedir, acceitar e explorar qualquer
concessão para construcção de obras de porto e outras obras publicas;

m) explorar o negocio de armadores, proprietarlos de saveiros,
donos de cães, proprietarios de docas e trapicheiros, e cobrar direito
de guindastes, ancoragem, pharol e outros impostos e contribuições;



ACTOS DO PODER EXECUTIVO fOf

n) explorar qualquer outro negocio que possa parecer á com
panhia susceptível de ser convenientemente explorado em ligação a
qualquer negocio que a companhia tem autorização para explorar, ou
que possa parecer á companhia indicado para beueficlar directa ou
indirectamente a esta companhia, ou para augrnentar o valor ou
tornar utilizável qualquer das propriedades on direitos da companhia j

o) adquirir e explorar todos ou qualquer parte dos negocias ou
bens, e assumir quaesquer responsabilidades de uma pessoa, firma,
associação ou companhia que possuir bens convenientes a qualquer
dos fins desta companhia, ou que explorar negocio que esta com
panhia esteja autorizada a explorar, e em pagamento disso pagar des
contado ou emittir noções, titulas ou obrigações desta companhia j

p) fazer sociedade ou accõrdo qualquer para partilha de lucros,
união de interesses, risco conjuncto, concessões reciprocas ou coope
peração com qualquer pessoa ou companhia que explorar ou estiver
occupada ou em vias de explorar ou de se occupar de qualquer ne
gocio ou transacção que a companhia 'tem licença para explorar ou se
occupar, ou qualquer negocio ou transacçüo susceptível de ser feita.
de modo que esta companhia possa. beneficiar dírecta ou indirecta
mente do mesmo, e receber ou adquirir de outra fôrma e ter acções,
titulas ou obrigações e subsidiar ou de outro modo auxiliar a qual
quer companhia dessa natureza e vender, guardar, reernittir com ou
sem garantia, ou de outro modo negociar com essas acções, titulas
ou obrigações;

q) comprar, tomar de arrendamento ou em troca alugar ou ad
quirir de outro modo bens moveis ou immoveis, direitos ou privi
legias que a companhia possa julgar convenientes ou adaptados aos
fins de seu negocio, e edificar e construir edificios e obras de toda a
sorte;

1') pedir, comprar ou adquirir por outra fórma patentes, licenças
e simillares: conferindo poderes exclusivos ou não on direitos limitados
para usar de um segredo ou de outra informação relativa a uma in
venção que pareça susceptível de ser usada para qualquer dos fins da
companhia, ou cuja acquísição possa parecer de vantagem dírecta ou
indirecta para a companhia e fazer uso, exercer, desenvolver, con
ceder licenças referentes a esses direitos ou então utilizar-se desses
direitos e vantagens adquiridos na fórma supra;

s) comprar, subscrever ou adquirir por outra fórma, e possuir ac
ções, titulas e obrigações ele qualquer companhia no Reino Unido ou
alhures, e, ao fazer uma distribuição do activo ou divisão de lucros,
distribuir quaesquer dessas seções, titnlos ou obrigações por entre os
sacias desta companhia, em espécie j

t] tomar emprestado ou garantir o pagamento de dinheiro, para
este ou outros fins, hypothecar ou gravar as empresas e todos ou
qualquer parte dos bens-e direitos da companhia, presentes ou ad
quiridos futuramente, inclusive capital não realizado, e crear,
emittir, fazer, sacar, acceítar e negociar tlebeniures resgataveis on
perpetuas, ou dcbcnturc-uiock, titulas ou outras obrigações, letras de
cambio, notas promissórias ou outros effeitos negociaveis ;

11) vender, alugar, desenvolver, dispór ou negociar por outra
fórma com as empresas ou com todas ou parte das propriedades da
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companhia, as condições que entender, com poderes para acceitar
corno pagamento quaesquer acções, titulas ou obrigações ou interesses
em qualquer outra companhia; .

r) pagar com haveres da companhia todas as despezas que a
companhia possa pagar legalmente ou gastos relativos á sua formação,
reglstrose annuncios ou levantamento de capital, bem como relativos
á emíssão do seu capital, inclusive corretagem e cornmíssões para
angarlacão de pedidos de subscripção, collocacão ou tomada de acções
tlebenturcs ou debenture-stock, e requerer por conta da companhia ao
Parlamento qualquer ampliação dos poderes da companhia;

w) fazer qualquer arranjo com governos ou autoridades supremas,
municipaes, locaés ou outras e obter de qualquer desses governos ou
autoridades direitos, concessões e privilegios que, possam parecer con
ducentes aos fins da companhia ou a qualquer delles ;

.7:) estabelecer e manter ou auxiliar o estabelecimento e a manu
tenção de associações, instituições e agremiações que se presumabe
nefíciar aos empregados ou ex-empregados da companhia, ou os de
pendentes Oll parentes dessas pessoas, e conceder pensões e. esmolas
e fazer pagamentos de seguros e subscrever ou garantir dinheiro para
rins de beneficencia ou caridade ou para qualquer exposiçno, para
fins de utilidade publica em geral ;

y) incorporar qualquer companhia ou companhias para adquirirem
todos ou quaesquer dos bens, direitos e responsabilidades da com
panhia, ou para qualquer outro fim.que possa parecer dírecta ou in
directamente indicado para beneficiar a esta companhia e pagar todas
as despezas dessa incorporação ou a ella referentes ;

.:;) conseguir o domicllío legal da companhia, de accõrdo com as
leis e a Constituição do Estado da Bahia ou da Hepublica do Brazil,ou
por outra obter o domicilio legal da companhia nesse Estado ou alhure
nessa Republica ;

aa) fazer' todas ou qualquer das cousas acima mencionadas como
princípaes ou agentes, ou em sociedade ou participação com qualquer
outra pessoa, firma, associação ou companhia, e em qualquer parte do
mundo;

bb) fazer todas e quaesquer outras cousas que possam ser inci
dentes ou conducentes á obtenção dos fins acima.

4°. As responsabilidades dos socios são limitadas.
1)0. Ocapital da companhia é de i: 200.000 (duzentas mil libras es

terlinas), dividido em 200.000 acções de uma libra esterlina cada uma
(i: 1), com a faculdade de augmentar e de opportunamente emittir
quaesquer acções do capital originario ou do novo. capital com
qualquer preferencía ou prioridade no pagamento de dividendos ou na
distribuição do activo ou outra, sobre quaesquer outras acções, ordi
narías ou préíerenciaes, emittidas ou por emittir, e de modificar os
regulamentos da companhia no que for necessarlo para tornar valida
essa preferencia, ou prioridade, e na subdivisão de urna accão repartir
de qualquer forma entre as acções resultantes dessa subdivisão o di
reito de participação nos lucros ou no excesso do activo ou o direito
de votar.

Nós, as diversas pessoas, cujos nomes c endereços se acham sub
scriptos, desejamos constituir-nos em uma companhia, na fórma do
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presente Memo'l'andum de associação e ~oncordamos em !omar respe
ctivamente ° numero de acções do capital da companhia que figura
ao lado dos nossos respectivos nomes.

Nomes, endereços e rlcsc rip -ão dos subscript.ores

Numero de
acções tomadas

por cada
suhscríptór

Wm, Wallis-25 Standard Road, Forest Hill-
S. E. Empregado no commercio... ,.............. Uma

H.I. Jones-4S, Genesta Road, West-Clitr-on-Sea .
Empregado , .. , , , ~ .. , , . . . Uma

Henry Colliver-52, Harleyíord Rd. S. W.-Em-
pregado no commercio... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uma

C. B. Jane-Munster Lodge, Leigham Gourt Rd.
Streatham S. W.-Empregado................... Uma

\V. .I. Ieoman-111, East Dulwích, Grove, East
Dulwich, S. E.-Empregado ...•....•....•.... ,.. Uma.

Saml. H. Penwarden-i, ComelyBanck Rd. Wal-
thamstows, Essex-Empregado.................... Uma.

James A. Fuller Lõ, Rewton Avenue, Wood Creed
N. Empregado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uma

Datado no dia 11 de setembro de HlOS.-Testemunh3. das assígna
t uras supra. - 'Ilios, "rinter.

Empregado dos Srs. Ashurst, Morris, Crisp & Co, sollcitors. 1.7,
Throgmorton Avenue. Leneres E. C,-Paget P. ",losley, presidente.
W Stewa1't Lane, secretario.

B - "The State of Bahia South \Vestern Railway Company, limi~
ted» (Companhia Estrada de Ferro do Sudueste da Bahia)

RESOLUçIO ESPECIAL VOTADA Dl 26 DE OUTUBRO DE 1905, COllFIR!!IADA EM
10 DE 1I0VE)lBRO DE 1905

Em assernbléa geral extraordinaria da companhia supramencio,
nada, devidamente convocada e realizada em Salters HaU Court
Cannon Street n. 3, cidade de Londres, segunda-feira, 26 de outubro
de 1905, foi devidamente votada a resolução abaixo .transcripta ; e
em uma assembléa geral extraordinária subseqüente da alludida. com
panhia, tambem devidamente convocada e realizada no mesmo local,
terça-feira, 10 de novembro de 1908, a resolução especial abaixo tran
scrípta foi devidamente confirmada.

Resolução - Fica resolvido que os estatutos da companhia sejam
alterados, inserindo-se depois do art. 30, actual, o seguinte artigo,
que será numero 3 A, a saber:

Art. 3 A. A companhia cosnprirá as formalidades necessarias
para obter do Governo dos Estados Unidos do Brazil autorização. para.
explorar negocios nessa Republica. A companhia submetter-se-ha.ás
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exigencias da lei do paíz sobre sociedades anonymas, especialmente
ás que 'dizem respeite, á realização, nos Estados Unidos do Brazil,
dentro do prazo maxirno de dous annos, de dous tercos no miulmo do
seu capital. e ás suas relações com os seus accíouistas, credores ou
interessados, sejam elles quaes forem, domiciliados na Republica dos
Estados Unidos do Brazil.- rv. Steuiart Lanc, secretario.- Paqet P.
JIosley, presidente. - W. Stcuutrt LC!l1e, secretario.

Estaj;u,tqs da «The Sna'te qfBahia South Weste~nRailway companv,
limited» (Companhia Estrada de Ferro Sudoeste 9-'" Bahia)

Fica resolvido o seguinte:

I - PRELnrL'iARES

·1. A,s disposições que em HJOG substituiram 11S contidas na ta,
bella A do art. 10 da Lei das Companhias de 1892, Compallies Aet...
1862, não se applícarão a esta companhia, que será regida pelos es
tatutos seguintes :

2. Na confecção destes artigos as seguintes palavras terão às
significações a ellas dadas respectivamente pelo presente; salvo

.quando na .contextnra formarem algo de contradictorio :
a) as palavras indicando o numero singular incluirão também o

plural e . vice-versa ; .
. b) palavras indicando somente o genero masculino incluirão tam-
bem o feminino ;

c) palavras indicando sómente pessoas incluirão corporações;
d) «<resolução extraordinaria » significará, quando se tratar

de assembléa do possuidores de qualquer classe de accões, uma.reso
lução approvada por maioria consistindo de: ,nuuca menos de tres
quartos dos votos dados com referencia á resolução ;

e) « mez » significará mez solar. .
" 3, A companhia celebrará immediatamente dous coneractos , um

com Bento Benilo de Oliveirae outro com osSrs. Frey, uryers & Co.,
de accõrdo com as minutas que, para authenticldade, foram rubri
cadas por dous dos assígnantes (subscriptores) do' llIemol'allclwn de
Associação; e o COnselho tornal-os-ha efl'ectivos, salvo quaesquer mo"
díficações que o conselho deliberar fazer nos mesmos. Fica entendido,
porém, que o conselho não modificará os termos de qualquer dos allu
didos contractos, antes da assembléa constituinte da companhia, a não
ser .sujeltando-os a approvação dessa assembléa ,

lf CAPlT.l.L

I. Acções

4. Não será Ieitadistribuição alguma da.qualquer capi tal-acções
da companhia, offerecido ao publico para subscrever, -sinão .quando
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10 "lo, no mnumo, desse capítal-accões houver sido subscripto e a
quantia a pagar sobre o mesmo, no acto da tsuuscrlpção, houver sido
paga c recebida pela companhia.

Este artigo não se applicará a distribuição alguma de acções. sub
ssquente á primeira distribuição de acções que forem offerecldas á
subscripçãb publica.

5. A importancia. a pagar na cccasião da subscrípção, sobre cada.
acção da companhia offerecída á subscripçüo publica, não será il1fec
rior a 5 o;. do valor nominal da acção .

6, Salvo o disposto no artigo precedente, as acenes do capital ori
ginal da companhia poderão ser distribuidas ou alienadas de outra,
qualquer forma ás pessoas, nas condições e termos e pelo preço que a
directoria determinar, podendo esta fazer arranjos ao ernit.tir quaes
quer acções, relativos á differença entre os possuidores dessas acções,
na ímportanoía das chamadas a pagar e na época de pagar taas cha
madas.

7.· Si varias pessoas forem registradas como possuidores conjunctos
de uma aoção, a sua responsabilidade com referencia á mesma será
ao mesmo tempo collectiva e iudividual ,

8. A companhia não será obrigada nem de modo algum forçada
a reconhecer, mesmo quando avisada, qualquer trust ou outro direito
sobre uma acção, a não ser o direito absoluto á mesma por parte do
seu possuidor, registrado na occasião, ou, no caso de transíerencia
della, quaesquer outros direitos ulteriormente mencionados nos pre
sentes estatutos.

·9. Os fundos da companhia não poderão ser empregados na
compra de suas próprias acções nem em empréstimos com a garantia
dessas acções.

iO. A companhia poderá pagar uma commíssão, á taxa nunca su
perior a 50"10, sobre as acções offerecidas a uma pessoa qualquer, a
titulo de retribuição pela subscripção ou obrigação de subscreve!', ab
soluta-ou condicionalmente, quaesquer acções da companhia ou POI'
angariar ou obrigar-se a angaria!' subscripções absolutas ou condi
cionaes de quaesquer acções da companhia.

A importancia total das quantias pagas a titulo de comrnissão
sobre quaesquer acções, debcntures ou tlcbeniurc-stock da companhia,
ou das quantias dadas a titulo de desconto sobre quaesquer dc
bentures ou debcnture-stock, constarão de cada balanço da com
panhia; até que a lmportaucla total de taes quantias haja sido
devolvida.

fi. Si a companhia emittir quaesquer acções afim de levantar ca
pítaes pal'a fazer face ás despezas de construcção de quaesquer obras
ou edificações, ou para montagem de installação que não possa dar
resultado por um certo tempo, a companhia poderá pagar os juros a
uma taxa nunca superior a 4 o;. ao auno, ou a taxa inferior que op
portunamente for marcada por .delibel'açãO do conselho, sobre a parte
do capítal-acções que, na accasião, houver sido realizada, nesse pe
riodo, e de accórdo com as condições e restriccões estabelecidas no
art. 90 da Lei das Companhias de 1\J07, e poderá lançar essa despeza
na conta de capital, como fazendo parte dasdespezas dn cOJlstl'UCÇfLO
das obras.iedlâclos Oll da installuçüo ,
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2. Certificado de aeções

1') Cada socio terá direito, sem despender cousa alguma, a um
certificado sellado com o sello commum da companhia, especificando
as acções que possue e a quantia que sobre ellas pagou.

13. O certificado de accões registradas em nome de possuidores
conjunctos será entregue áquelle possuidor cujo nome figurar em pri
melro logar no registro de socío,

14,. Si um certificado ficar gasto, ou for destruido ou perdido, po
derá ser renovado mediante pagamento de um sltilling (ou quantia in
ferior que a companhia determinar em assernbléa geral), provando, a
contento da directoria, tal estrago, destruição ou perda e mediante
a indemnízação que a directoria exigir, com ou sem caução.

3. Chamadas sobre acções

15. A dírectoría poderá, opportunamente (respeitados os termos
em que houverem sido emittidas quaesquer acções), fazer aos socios
as chamadas que entender sobre os dinheiros a pagar sobre as res
pectivas acções, comtanto que preceda a cada chamada um aviso de
21-dias, no minimo, e que nenhuma chamada exceda a uma quarta
parte do valor nominal de uma acção, e que não seja. marcado para
o respectivo pagamento prazo inferior a dous mezes da época fixada
para o pagamento da ultima chamada precedente. Cada socio deverá
pagar as chamadas assim feitas e quaesquer dinheiros a pagar sobre
qualquer acção, .nos termos da respectiva distribuição, ás pessoas e
nos Jogares e épocas indicados pela directoria , Uma chamada poderá
ser revogada ou a época marcada para o respectivo pagamento adia
da pela directoria.

16. Será considerada feita uma chamada logo que for approvada
a resolução da directoria autorizando essa chamada,

17. Si uma chamada devida sobre uma acção ou qualquer di
nheiro devido sobre uma acção, nos termos da respectiva distribuição,
não for pago no dia marcado para o respectivo pagamento ou antes
delle, o possuidor ou a pessoa a quem houver sido distribuida essa aeção
será obrigada a pagar juros sobre essa chamada ou dinheiro desde
esse dia até aquelle em que for realizado o pagamento á taxa de 10%
ao anno ou á taxa inferior que a directoria estabelecer.

18. A directoria poderá, si entender, receber de um soclo, que
lhe quízer adiantar, todo ou parte do dinheiro a pagar sobre' qual
quer das acções que possuir, além das quantias chamadas na occasíão.

Esse adeantãrneuto fará cessar, emquanto durar, a responsabi
lidade existente sobre as acções em virtude das quaes foi elle feito.

Sobre o dinheiro adeantado por essa fôrma ou sobre o que oppor
tunamente exceder á importancia das chamadas então feitas sobre .as
acções, em virtude das quaes essse adeantamento houver sido feito, a
directoria poderá pagar juros á taxa (si houver) que o socio que
pagar essa quantia adeantadamente e a directoria convencionarem.
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4, Trunsfcrencia c tl'ctltsmissfio de acções

107.

19. A transferencia de qualquer acção da companhia não repre
sentada por cautela ao portado!" será por escrIpto de modo usado vul
garmente e será assignuda pelo transferente e pelo transferido.

Não serão transferidas no mesmo instrumento de transferencla
accões de classes differentes, sem o consentimento da dírectorla .

, Será paga á companhia pelo registro de qualquer transferencia a
importancíu que a directoria fixar, não excedendo de dous sltilill[Js e
seis dinheiros.

20. A directoria poderá, sem motivar sua resolução, recusar-se 3
registra I' a transferencia de acções não integralizadas, feitas em favor
de pessoa que não approvar, ou passada por um socioque, solidario ou
individualmente, for devedor ou tiver responsabilidades a liquidar com
a .companhia, ou a transferencia de acções, integralizaeladas ou não,
feita a menores ou pessoas affectadas das faculdades mentaes.

21. O instrumento de transferencia ficará depositado na compa
nhia, acompanhado do certificado das acções neUe comprehendídas e
mais as provas que a dírectorla exigir para constatar o titulo de trans
ferente, e então, sendo paga a competente taxa, o transferido (salvo
o direito da directoria de recusar o registro conforme ficou dito ante
rlormente) será registrado como socio por essa acção e o instrumento
de transferencia será retido pela companhia.

A directoria poderá dispensar a exhíbição de qualquer certifi
cado si lhe for provado satisfactoriamente o respectivo extravio ou
destruicão .

22: Os testamenteiros ou curadores de um socio fallecido, não
sendo este possuidor conjuncto e, no caso de rallecimento de um pos
suidor conjuncto o sobrevivente ou os sobreviventes, serão os unicos
que a companhia reconhecerá como tendo qualquer direito ás acções
registradas em nome do sociofallerido, mas nada do que aqui se contém
será interpretado como desobrigando o espolio do socio conjuncto fal
lecido, de qualquer responsabilidade sobre as acções que possuir con
junctamente com outra qualquer pessoa.

23. Qualquer pessoa que, em virtude do fallecimento ou da. fal
lencia de um sacio ou pOl' OUtl'O moclo que não por transferencia, ficar
com direito a uma acção, poderá, sujeitos aos regulamentos anterior
mente contidos nos presentes estatutos, ser registrada como sacio ao
exhibir certificado da acção e as provas de seu titulo que possam ser
exigidas pela directoria ou poderá, sujeitos aos referidos regulamentos,
transíerír essa acção em legar de fazer-se registrar,

Será paga á companhia por qualquer registro a taxa que a
directoria entender, nunca superior a dous shillin[Js e seis di
nheiros.

24. Os livros ele transferencia e tambem o registro de debeniures
e debenture-stock poderão serencerrados durante o prazo ou prazos
que a directoria entende!', contanto que não excedam de 30 dias ao
todo, por anno ,
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5. Dil"cito de retenção sobre acções

21j. A companhia terá um direito absoluto de primasia e de re
tenção sobre todas as accões não iutegralizadas e sobre os juros e di
vidend()sdeclarados ou a pagar, relativos ás mesmas, .por topas as
quantias que lhe forem devidas e pelas responsabilidades existentes
com a companhia do possuidor registrado ou de quaesquer dos possu
idores registrados, quer individualmente, quer em participação com
outra qualquer pessoa ou por parte desse possuidor ou possuidores,
mesmo quando a. época do pagamento ou desobrigação desse compro
misso ainda não tenha chegado e quer esta se verifique antes ou de
pois do aviso de qualquer direito por parte de uma pessoa qualquer
que não o possuidor registrado; e poderá executar esse direito, ven-

o dendo QU declarando o commísso de todas ou de quaesquer das acções
sobre que esse direito reeahir .

Fica entendido que o commisso não deverá ter legar sinão no caso
de um debito ou obrigação cujo valor tiver sido determinado, e depois
que este prazo, conforme ficou dito acima, vencer-se e depois do aviso
da intenção de vender ou declarar o commísso haver sido dado a
esse socío, seus testamenteiros ou curadores, e si, decorridos sete dias
desse aviso, não se verificar o pagamento dessas dividas e rosponsa-
bilídades , o o

O" O producto liquido dessa venda será applicado para solver essas
dividas ou responsabilidades e o saldo (si houver) será pago a esse
socio, seus testámenteíros, curadoras ou cessionai-íos.

Só serão declaradas cahidas em commisso tantas acções quantas os
contadores juramentados da companhia verlâcarern representar a i111
portancia do debito ou obrigação pela cotacão da mercado do dia ,

6. Commisso e abandono ele acções

26. Si qualquer eocio deixar ele pagar uma chamada 011 dinheiro
devido nos termos da. disu-ibuicão ele urna accão no dia marcado para
esse pagamento, a dlrectoi-ía poderá em qualquer tempo, emqnanto
esses estão POI' pagar, expedir-lhe um aviso eonvídando-o a pagai-os
com os juros que se possam haver accumulado sobre os mesmos e
quaesquer gastos que a companhia possa haver feito em virtude dessa
falta de pagamento. o • •

27.0 aviso indicará uma outra data, nunca inferior a sete dias
da expedição do aviso, na qual ou antes da qual esta chamada ou
outros dinheiros e todos os juros e.despezas devidos pela falta de naga
mento devem ser pagos j indicará, mais o Iogar onde deve ser feito o
pagamento (podendo ser o escriptorio registrado da companhia ou
outro qualquer logar em que se costumam pagar as chamadas da
mesma). Qaviso deverá, ainda declarar' que, na- falta de pagamento na
data e no legar indicados ou antes dessa data, as acções sobre as quaes
forfeita essa chamada ficarão sujeitas a cahir em commísso.

28: Si não forem cumpridas as disposições desse aviso, na fórrna
àcirna, a' áeção com relação á qual foi expedido ta! aviso pôde? em
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qualquer tempo, subseqnentemeute, antes de ser effectuado o paga
mento de todos os dinheiros, juros e despesas por ella devidos, ser de
clarada cahida em commissa por uma resolução -da directorianesse
sentido. ,

29. Qualquer acção assim declarada cahida em commisso sera
consiclet'ada propriedade da companhia e poderá ser conservada, dis
tribuida de novo, vendida ou alienada de outra fórma, como a dire
etoria entender, e em caso de nova distribuição, creditada ou não por
quàesquer dinheiros pagos sobre ella pelo primitivo possuidor, como
entradas; mas a directoria poderá, em qualquer tempo, antes de haver
sido distribuida de novo, vendida ou alienada por qualquer outra
íórma a aceno assim cahida em commisso, anuullar à declaração do
commlsso da mesma sob as condições que entender.

30. Qualquer socio, cujas acções tenham sido declaradas cahídas
em commísso, será apesar disso obrigado a pagar á companhia todas
as chamadas ou outros dinheiros, juros e despezas (então devidos ou
não) que dever sobre essas accões, ao tempo ela declaração elo eorn
ruísse, e mais os juros sobre os mesmos desde a data do commisso até
ado pagamento á taxa do 10"/0 ao anuo ou á taxa inferior, conforme.
a directoría estabelecer.

31. A dírectoria poderá acceítar o abono de qualquer acção corno
penhor, pôr duvida sobre o estar o possuidor devidamente registrado
com respeito á mesma ou acceitar qualquer abandono gratuito de
uma acção integralizada.

Qualquer acção cedida por esta fórma poderá ser alienada do
mesmo modo que uma acção cahida em commísso ,

32. No caso de nova distribuição ou de venda de uma aCção ca
hida em commísso ou cedida, ou de venda de Uma acção do exercício
do direito de retenção da companhia, urna certidão escripta e sellada
com o sello cornmum da companhia declarando que 'a acção foi devi
damente declarada cahida em commisso, abandonada ou vendida, na
fôrma dos regulamentos da companhia, será prova sufficiente dos
factos nella exarados para contestar a quaesquer pessoas reclamando
a mesma accão ,

Será passado titulo de propriedade á pessoa que a cmuprar ou a
quem a mesma fàr dísü-íbuida e essa pessoa será registrada pela
mesma e ficará então sendo considerada possuidora da aceno desobri
gada de chamadas ou do pagamento de outros dinheiros, juros e des
pezas devidos antes dessa compra ou distribuição e não será obrigada
a fiscalizar o emprega do dinheiro ou compensação çla compra, nem
será O seu titulo á mesma affectado por qualquer irregularidade no
commisso, abandono ou venda.

7. Cautelas de acções ao portador

:1:3. A directoria poderá emittir, sob o sello cornmum da compa
nhia, cautelas de acções ao portador por quaesquer acções integra
lizadas, e todas as acções, emquanto forem representadas por cautelas,
serão transferiveis pela entrega da cautela a. ellas referente.
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34. Qualquer pessoa que requerer que se lhe expeça uma cau
tela de acções pagará, no acto de fazer esse pedido, si a díre
ctoria o exigir, o imposto de sello (si houver) devido sobre a mesma,
ou então, si a companhia houver prévíamente entrado em arranjo
sobre esse imposto de selIo, a quantia (si houver) que a directoria
determinar, relativa á importancia que a companhia dever pagar
por esse arranjo e mais os emolumentos que a directoria opportuna
mente fixar.

35., Nos termos rio disposto nestes estatutos e no Companies .:iet,
1867, o portador de uma cautela de aecões será considerado socio da
companhia para todos os effeitos, mas não terá o direito de com
parecer ou de votar em qualquer assembléa geral, nem de assiguar
requerimento pedindo convocação de uma assembléa geral, nem de
tomar parte na convocação de um .assembléa sem que tenha deposi
tado, com dois dias livres de antecedencia no escríptorío registrado
da companhia ou em qualpuer outro ponto que os dírectores esta
belecerem, a cautela referente ás acções com que elle pretende
votar ou agir.

Não serão computadas na qualificaçãode director as acções re
presentadas por cautelas.

36. A companhia entregará ao socio que depositar uma cautela
de acções, na fórma acima, um certificado mencionando o seu nome e
endereço e o numero de accões representadas pela mesma cautela, e
o certificado lhe dará o direito de comparecer e votar em assembléa
geral com as acções nelle especificadas, do mesmo modo, em todos os
sentidos, que si elle fosse um socio registrado.

Contra entrega do certificado a companhia restituir-lhe-há
a cautela de acções pela qual houver sido passado esse certi
ficado.

3'7. Ninguém terá direito, como portador de cautela de acções, de
exercer quaesquer dos direitos de socio (salvo o que ficou anterior
mente estabelecido de modo expresso com relacão a assembléas
geraes) e sem apresentar essa cautela de acções 'e declarar o seu
nome, endereço e occupação,

,38, A companhia não será obrigada por qualquer outro direito
resultante de urna acção representada por cautela de acções, nem
será de modo algum forçada a reconhecer tal direito, mesmo quando
delle tiver aviso, a não ser um direito absoluto a ella no portador da
mesma na oceasiâo .

30. A directoria poderá providenciar por meio de coupons ou por
outra fôrma SObl'C o pagamento de futuros dividendos de uma acção
comprehendida em urna cautela de accões, e a entrega. de um coupon
será quitação, valida á companhia, do dividendo por elle repre
sentado.

40, Si qualquer' cautela de acções ficar estragada, destruída ou
perdida, poderá ser renovada mediante pagamento de um shillil1(f ou
de quantia menor que a directoria .estabelecer, ao ser produzida a
prova que a directoria julgar satísfaotoria. de haver ella ficado estra
gada, perdida ou estragada, e provado o direito da pessoa que
reclamar a acção por ella representada, contra pagamento da indem
nização que a directoria exigir, com ou sem canção.
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41. Si o portador de uma cautela de accões a entregar para ser
cancellada, juntamente com os COllpons de dividendos a vencer, emit
tidos com reterencla a ella, e ao mesmo tempo depositar na com
panhia um requerimento escripto, assígnado por eHe nos termos e
coni os requisitos de authenticidade exigidos pela directoria, pedindo
para ser registrado como socío pela acção específlcada na dita cautela
de acções, declarando nesse requerimento o seu nome, endereço e
occupação, terá eHe direito de fazer inscrever o seu nome como socio
no registro de socios da companhia pela acção especificada na cautela
de ac<;ões assim entregue.

8. Consolidação e subdivisão de acçôes

42. A companhia em assembléa geral poderá consolidar as suas
acções ou quaesquer dellas em acções de maior valor.

43. A companhia por meio de resolução especial poderá subdi
vidir as suas acções ou quaesquer dellas em acções de menor valor e
poderá, por uma dessas resoluções, determinar que entre os possui
dores das acções resultantes dessa subdivisão, urna ou mais dessas
acções terão qualquer preferencia ou vantagem especial com refe
rencía a dividendo, capital, voto ou outra vantagem qualquer sobre
a outra ou as outras acções, on quando comparadas com ella ou
com ellas.

9. AUlJlIlento e reducção de capital

44. A directoria, com a sancção de uma assembléa geral da com
panhia, poderá opportunamente augmentar o capital da companhia
emittirido novas acções.

45. Essas novas acções serão do valor e emittidas pelo preço, sob
os termos e condições, com a preferencia ou prioridade quanto a
dividendos ou distribuição do acervo, ou quanto ao que respeita
votos ou outras preferencias, sobre outras accões dê qualquer classe
já então emittidas ou não, ou com as estipulações deferindo-as a
quaesquer outras acções quanto a dividendo ou distribuição do acervo,
que a companhia em assembléa geral determinar, e, nos termos dessa
determinação ou na falta della, o disposto nestes estatutos será appli
cavei ao novo capital do mesmo modo, em todos os sentidos, que ao
capital primitivo da companhia.

46. A companhia, em virtude de resolução especial, poderá re
duzir o seu capital, devolvendo-o, cancellando aquelle que for perdido
ou não estiver representado por actívo real, reduzindo a responsabili
dade sobre as acções, cancellando acções que não estiverem tomadas
ou que quaesquer pessoas não tiverem concordado em tomar, ou por
outra fórma que entender conveniente, e poderá ser restituido capital
sob a condição de poder ser chamado de novo ou sob outra. condição
qualquer.
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III - ASSEMBLÉAS DE SOGIOS

-l, Convocação dc asscmblâas gemes

47. A assembléa constituinte realizar-se-ha em época nunca an
terior a um mez nem posterior a tres mezes da' data em que a com
panhia for autorizada a funccionar e no logar em que a directoria de
terminar.

48. Healizar-ee-hão assembléas geraes uma vez, no mínímo; em
cada anno subsequente áquelle em que a companhia for incorporada,
na época e no logar que a companhia prescrever em assembléa
geral, e sia época e o logar não forem determinados por essa fórma
(nunca depois de 15 mezes da realização da ultima assembléa ante-
rior) c no logar que a dírectoria determinar. . .

49. As assembléas geraes de que tra ta o artigo precedente serão
denominadas Assembléas Geraes Ordinarias; todas as outras assem
bléas geraes serão denominadas Assembléas Geraes Extraordínarías.
Não será necessarlo realizar assembléa geral ordinaría no anno em
que se realizar a assembléa constituinte.

50. A directoria poderá, quando entender,convocar urna as
sembléa geral extraordinarla, e quando requerido por possuidores de
nunca menos de um decírno do capital emittido da companhia, sobre o
qual tiverem sido pagas todas as chamadas ou outras quantias então
devidas, deverá procedee incontinenti á convocação de uma assembléa
geral extraordínaria, e as seguintes disposições serão postas em
vigor: .

i", o requerimento deverá declarar o objecto da assembléa e
deverá ser assignado pelos requerentes e entregue no escriptorío da
companhia, e poderá consistir em varies documentos da mesma fórma,
assígnados respectivamente por um ou por mais requerentes;

2", si os directores não fizerem com quea assembléa se realize
dentro de 21 dias. da data em que o requerimento houver sido en
tregue na tórma acima, os requerentes, ou a maioria delles em valor,
poderão convocar elles mesmos a assernbléa ; mas qualquer assembléa
convocada por essa fórma não se realizará depois de decorridos tres
mezes da data dessa entrega;

3"', si em qualquer dessas assembléas for votada uma resolução
que careça de conflrmação em outra assembléa, os directores convo
carão immedíatamente outra assembléa geral extraordinaraa para
tomar conhecimento da resolução e conflrmal-a Gomo resolução es
pecial, si o julgar conveniente; si os directores não convocarem a
assembléa dentro de sete dias contados da data da primeira reso
lução, os requerentes, ou a sua maioria em valor, poderão, elles
mesmos, convocar a assembléa;

4"', qualquer assernbléa convocada nos termos deste artigo pelos
requerentes será convocada do mesmo modo, tanto quanto possível,
pelo qual as assernbléas devem ser convocadas pelos dírectores,

51. Será dado aos socios, ele modo ulteriormente mencionado nos
presentes estatutos, ou do modo que a companhia opportunamente
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determinar em asembléa 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 assernbléa), especificando o dia, a hora e o logar da as
sombléa, mas a falta accídental desse aviso ao socio ou o não recebi
mento desse aviso por qualquer soe.o uüo invalidará as resoluções de
qualquer asssembléa geral.

Quando se resolver votar uma resolução especial, as duas as
sembléas poderão ser convocadas por um só aviso, não vhavendo,
entretanto, inconveniente em que tal aviso convoque sómente a
segunda assernbléa, quando succeder que essa resolução já haja sido
votada pela maioria legal na primeira assernbléa;

;j2. O aviso convocando uma assernhléa geral ordinaria deverá
declarar a natureza geral ele qualquer negocio de que nella .se pre
tende tratar, além da declaração de dividendos, eleição de directores
e contadores juramentados, votação e suas respectivas remuueruções
e exame das contas apresentadas pela directoria e pelos contadores
juramentados.

O aviso convocando uma assemblén geral extraordinaria deverá
declarar a natureza geral dó assumpto de que nella se pretende tratar.

2. Formalidades a oliseri:ar em nsscmbleas gcmes

1;3. Cinco socios presentes pessoalmente constituirão 'Cjuorllln em
assembléa geral.

1j,k Si dentro da meia hora marcada para a assembléa não houver
quorum, a assembléa, si convocada a requerimeuto dos socios ou por
estes, será dissolvida. Em outro qualquer caso ficará adiada para o
dia da semana próxima e para o Iogarmarcado pelo presidente,

;j;). Em qualquer assembléa adiada os socios presentes e corri
direito de votar, seja.qual 101' o seu numero, terão direito paradell
berar sobre qualquer assurnpto que poderia haver sido devidamente
resolvido em assernbléa que ficou adiada.

1;6. O presidente da dirsctoria, ou, na ausencia deste; o presi
dente interino (si houver) dirigirá como presidente os trabalhos em
todas as assembléas geraes da companhia. ' .

. ;'7. Si em qualquer assembléa geral, nem o presidente, nem o pre
sidente interino, estiverem presentes decorridos j,j minutos da hora
marcada para realizar-se a assembléa, ou si nenhum delles quízer
presidir, os directores presen tes escolherão um den tre elIes para
preencher as funcções de presidente, o si nenhum dos .directores pre
sentes ucceítar, os socíos escolherão dentro si um delles para exercer
as Iuncções de presidente. ' .

1;8. O presidente poderá, com o consentimento da assembléa,
adiar opportunamente a época da realizacão de qualquer assembléa
geral e mudar o legar em que essa se deva realizar. .

Mas salvo o disposto no Companics Act, no 'tocante á assembléa
constituinte, não se tratara em uma assembléa adiada de outro as"
sumpto a não ser o que ficou por ultimar uaassernbléa que ficou
adiada.
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:i(). Todos os assumptos submettidos a uma ussenrbléa geral serão
decididos em primeira lnstaucia por votação symbolícá; e em caso de
empate o presidente terá, quer em votação symbolica, quer em es
crutlnío, voto de qualidade além do voto ou votos a que tiver direito
como sacio.

60, Em qualquer assernbléa geral, salvo quando fõr pedido' es
crutinio, uma declaração do presidente de haver sido approvada ou
rejeitada uma resolução, e o lançamento de uma menção nesse sen
tido no livro de actas da companhia, serão provas sufficientes disso;
e no caso de uma resolução que demanda uma maioria determinada,
á declaração de que passou pela maioria exigida, sem provar o nu
mero ou.a proporção dos votos recolhidos pró ou contra essa resolução.

IH. Poderá ser pedido por escrípto um escrutinio sobre qualquer
questão (a não ser a eleícão do presidente da assembléa) pelo presi
dente ou por nunca menos de cinco socios presentes de pessoa ou re
presentados por procurador e com direito a voto, e possuindo junta
mente acções da companhia do valor nominal de nunca menos de
f. 5.000.

6-2. Si fõr pedido um escrutíuio, será este tomado de modo, no
logar e, quer immedíatamente, quer em outra occasião, dentro de
1"4 dias dessa data, conforme o presidente determinar antes de ter
minada a assembléa ;0 resultado desse escrutinió será considerado
como resolução da companhia em assembléa geral, na data em que se
realizar o eserutinío .

63. O pedido de escrutinio não impedirá a continuação de uma as
sembléa para tratar de qualquer negocio que não fõr: o que motivou
o pedido de escrutínio,

3. Votos em assembléas gel'aes

6L Salvo quaesquer condições especiaes quanto a voto sob as
quaes houverem sido ernittidas quaesquer acções, todo o socio terá
um voto por acção que possuir. Qualquer corporação que possuir
acções dando direito a voto poderá, por acto da dírectoría, autorizar
um dos seus empregados ou outra qualquer pessoa para agir como
seu representante em qualquer assemblóa-geral da, companhia, e esse
representante terá direito de exercer as mesmas íuncções por parte
dessa corporação, como si tosse accionista da companhia indivi
dualmente.

65. Os votos poderão ser dados pessoalmente ou por procuração.
66. Si um' socio solfrer das faculdades mentaes, poderá votar por

seu tutor, curator bonís, ou outro curador legal.
67. Si duas ou mais pessoas tiverem direitos conjunctos sobre uma

aeção, qualquer uma dellas poderá votar com essa aecão em as
sembléa, pessoalmente ou por procurador, como si fosse ella a unica
com direito á mesma, e quando um ou mais desses possuidores con
junctos estiv-erem presentes em qualquer assembléa pessoalmente ou
representados por procurador, só aque11a dessas pessoas cujo nome
figurar em primeiro logar no registro de socíos, com relação á mesma
acção, terá o direito de votar com e11a.
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6S. Nenhum socio terá direito de .comparecer ou de votar pes
soalmente ou representado por procurador em uma assembláa geral
ou em qualquer escrutínio, ou de exercer qualquer privilegio do socio
sem que tenham sido pagas 'todas as chamadas ou outros dinheiros
devidos,e.pagaveis sobre qualquer acção ·que possuir, e nenhum socio
terá direito de votar em qualquer assembléa realizada depois de ex
pirados tres mezes, do registro da companhia (a não ser a assembléa
constituinte ou qualquer adiamento da mesma) com qualquer .acção
que houver adquirido por trausferencía, sem que tenha sido registrado
corno o possuidor da aceno com a qual elle pretende votar durante
tres mezes no, minimo, antes da época da realização da assembléaem
a qual elle pretende votar. .

69. O instrumento nomeando procurador será escripto pelo pro
prio punho do constituinte ou do seu procurador, ou, si este constí
tuinte fór uma sociedade, será sellado com o se110 commum desta, ou
com a assignatura e se110 do seu procurador, do modo que opportu
namente a directoria approvar ,

70. NãO será nomeado procurador quem não fór socio da com
panhía ou quem não tiver direito de votar por outro motivà qualquer.

71. O instrumento nomeando procurador será depositado no es
criptorio registrado da companhia nunca menos de dous dias livres
antes do dia em que se realizar a assembléa em que a pessoa nomeada
por esse instrumento pretende votar. .

. 72. O voto dado na conformidade dos termos de um instrumento
de procuração será valido mesmo no caso do outorgante haver 1'a11e
cido anteriormente, ou de haver revogado a procuração, ou si as
accões que motivaram a outorga dessa procuração houverem sido trans
feridas - salvo aviso por escrípto desse fallecimentn, revogação ou
transíerenoía, préviamente feita á compauhia, no seu escriptorio
registrado.

..L Assembléa ele classes ele sacias

7:3. De accórdo com o disposto no art. 39 do Companies Act de
1907, os possuidores de qualquer classe de acções poderão em qualquer
tempo e opportunamente, quer antes, quer durante a liquidação, por
meio de resolução extraordinaria approvada em assembléa de accío
nistas dessa classe, consentir, por parte de todos os accíonístas ela
classe, na emissão ou na creação de quasquer acções com direitos
iguaes aos das dessa classe, ou com qualquer prioridade sobre ellas,
ou na desistencia de qualquer preferencia ou prioridade,' ou de
qualquer dividendo accumulado, ou na reduccão temperaria ou per
manente dos dividendos a pagar sobre as mesmas,' ou consentir na
fusão de duas ou mais classes de aeções em uma só ou na subdivisão
de seções ele uma classe em accões ele classes differeutes, ou em
qualquer alteração nos presentes estatutos, modificando ou retirando
quaesquer direitos ou 'privilegios pertencentes ás ações ela classe.vou
em qualquer projecto de reducção do capital da companhia que affecte
a classe de acções, ele modo não autorizado ele outra fórma nestes
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estatutos, ou em qualquer projecto para distribuição (mesmo não de
accõrdo com direitos Iegaes ) elo acervo em dinheiro ou especie em
liquidação ou antes della, ou em qualquer contracto para a venda de
todos ou de parte dos bens da companhia ou de seu negocio, determi
nando o modo por que, entre as diüerentes classes de accíonístas
deva ser repartido o preço ela compra e, em gemi, consentir en;
qualquer' alteração, coutracto, convenção, ou combinação que as
pessoas nolla votando poderiam (si Slli [uris e possuindo as aecões
todas ela classe) r-onsentir ou celebrar. e essa resolução será obrizn-
teria para todos os acclouistas da mesma classe. c

74. Qualquer assembléa que for convocada, para tratar dos fins a
que allude o artigo supra, será convocada e conduzida em todos os res
peitos, tanto quanto possível, do mesmo modo que uma assembláa geral
extraordinarla e1<L companhia, ficando entendido que nenhum socio, a
não ser dírector, poderá ter aviso della ou a dia assistir sem que seja
possuidor de acções elaclasse que se pretende affectar com a resolução,
ficando entendido mais que não será dado voto algum sem ser com
acções dessa classe e que o quol'um em qualquer assembléa dessa na
tureza será composto (sal\'o o disposto anterlormeute sobre assemblóa
adiada) de socíos possuindo ou representando por procuração um
décimo ( 'l/lO ) das acções ernittidas dessa classe, e que, em qualquer
assernbléa dessa classe, poderá ser pedido escrutinío por escrípto, por
qualquer grupo de cinco socios presentes, pessoalmente ou por pro
curador, e com direito de votar nessa asscmbléa ,

IV - IJIltECrORE5

1. LVumcJ'o c n'JJJlcações de dircelores

i5. O numero de dírectores não será inferior a tres nem superior'
a sete.

i6. A companhia poderá, opportunameute, em assembléa geral e
dentro dos limites estabelecidos anteriormente nos presentes estatutos,
augmentar ou reduzir o numero de directores, então em exercício, e,
ao votar qualquer resolução para o augmento, poderá indicar o di
rector ou dírectores addicionaes necessaríos para leval-a a effeito e
poderá também determinar em que ordem esse numero augmeutado
ou reduzido deve deixar os cargos respectivos; este artigo, porém,
não será considerado como autoriza ndo a destituicão de um director ,

77. Os dlrectores restantes ou director, si tal' em só, poderão
agir não obstante' qualquer vaga na directoria . Fira entendido que,
si o numero de directores 101' inferior ao mínimo prescripto, os dire
ctores restantes, ou o director, nomearão immediatarnénteum director

, ou dírectores addícíonaespara perfazerem esse miuimo, ou convocarão
uma assernbléa geral da companhia para proceder a. essa nomeação.

78. Os dírectores terão poderes para, em qualquer tempo e oppor
tunamente, nomear' qualquer outra. pessoa director, quer' para pre
encher uma vaga casual, quer para director addicional, de modo,
porém, que o numero total de directores não exceda em tempo algum
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ao maximo estabelecido acima; mas qualquer director nomeado por
esta íórrna exercerá essas fuuccões somente até á seguinte assembléa
geral ordlnaria da companhia e poderá então ser reeleito.

7\), Nenhuma pessoa, salvo o director retirante, será eleita di
rector, excepto como primeiro dírector ou director nomeado pela Iji
rectorla, sem que tenha sido sido depositado no escrlptorio registrado
da companhia, com quatro dias livres no minimo, e sete no máximo,'
de autetedencia 11m aviso escripto da intenção de propol-a, junta
mente com um aviso escripro desta pessoa annuíudo nessa eleição.

80. Os primeiros directores serão as pessoas nomeadas por es
eripto, antes ou depois da incorporacão da companhia, por uma maio
ria dos subscriptores do mcmomndwn da Associação.

2. Directores temporurios

81. O director que se achar no estrangeiro ou prestes a seguir
viagem para o estrangeiro poderá, com o consenso da directoria, no
mear uma pessoa qualquer director temporario, emquanto estiver au
sente no estrangeiro, e essa nomeacão será valida, e esse mandatario,
emquanto exercer as funcções de dírector temporario, terá direito a
aviso das reuniões da dlrectoria e terá direito de comparecer e de
votar nas mesmas reuniões, porém não exigirá qualificação alguma e
deixará ipso [acto o cargo, si e quando o outorgante voltar ao Reino
Unido ou si deixar de ser director ou si destituir o seu mandatario; e
qualquer nomeação e destituição assim feitas, por força da presente
clausula, terão de o ser por escripto e assiguadas pelo dírector que
as fizer.

B. Qualificação c remuneração do dircctores

82. A qualifícaçãó de um director será o possuir elle acções da
companhia no valor nominal de ±: 2,jO e si já não estiver qualificado
dentro de dous mezes da data da sua nomeação.

8:3, Cada um dos directores terá o direito de perceber, a titulo
de remuneração, ±: 1/;; por armo, recebendo o presidente a quantia
addicional de ±: 7;;; a directoria terá mais o direito de receber, a ti
tulo de remuneração ulterior pelos seus serviços, uma quantia equi
valente a 10"10 da quantia paga annualmente como dividendo sobre o
capital-acções da companhia que estiver emittido na oceasião. Esta
remuneração será dividida entre os directores, na proporção e do
modo que elles decidirem opportunamente, e, na falta de aecõrdo, em
partes iguaes : e qualquer director que exercer seu cargo, parte de
um anno, terá direito a uma quota proporcional dessa remuneracão,

A companhia, em assernbléa geral, poderá augmentar a quota
dessa remuneração a titulo permanente ou por um anuo ou período
maior.

84. Além da remuneração de que trata o artigo anterior, os di
rectores serão reembolsados das suas despezas de viagem e de outras
despezas que fizerem com assembléas da directoria ou das commissões
da directoria, ou com as assernbléas geraes, ou de outros gastos
que fizerem com respeito a negocios da companhia.
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.4, Poderes dos tlirectores

81;" O negocio ela companhia será gerirlo pela direotoria , que po
derá pagar todas as despezas da Iorrnacão, registro e annnncíos da
companhia é da emissão de seu capital, ou a isso ligadas.

A directorla poderá excrccI' todos os poderes da companhia, su
jeita, no emtanto, ás disposições de quaesquer leis parlameütàres, ou
dos presentes estatutos, e sujeita aos, regulamentos (não serido con
traríos ao disposto nestes estatutos) que a companhia possa estabe
lecer em assembléa geral; mas nenhum regulamento, feito pela com
panhia em assembléa geral, invalidará qualquer acto prévio da di
rectoria, que teria sido valido si esse regulamento não houvesse sido
feito.

8G", Sem restrlngir a generalidade dos poderes acima, a directoria
"poderá fazer o seguinte;

a) estabelecer conselhos lccaes, commissões dirigentes e consul
tivas Iocaes, ou agencias locaes no Reino Unido ou 110 estrangeiro,
e nomear qualquer um ou mais dentre elles ou , qualquer outra
pessoa ou pessoas para serem membros destes conselhos, com os
poderes e autoridades, sob os regulamcntos pelo prazo e com
remuneração que entender, e poderá opportunameute revogar essas
nomeações; ,

. ú) nomear opportunamente qualquer um ou mais dentre elles
para dlrector-gerente ou directores-gereutes nas condições, quanto á
remuneração, e com os poderes e autoridades, e pelo prazo que en-
tender, podendo revogar essas nomeações; .

e) nomear qualquer pessoa ou pessoas, quer sejam director ou di
rectores da companhia, quer não, para guardar eni fidei-commisso
qualquer propriedade pertencente á companhia ou em que ella tenha
interesse ou para quaesquer outros fins, e passai' e fazer todos aquelles
instrumentos e cousas que possam ser requisitados em relação a esses
fidei-oommissos ;

d) nomear, para passar qualquer procuração ou tratar de
qualquer negocio no estrangeiro, qualquer pessoa ou pessoas pro
curador ou procuradores da dírectoría ou da companhia, com os
.poderes que entender, inclusive o de comparecer perante as autori
dades competentes e def;tzer as. declarações necessarías de modo que
as operações da companhia se possam effectuar com validade lia
estrangeiro;

e) tomar emprestado, levantar ou garantir qualquer quantia ou
quantias, com as garantias e nas condições quanto a juros ou outras,
que entender, e para garantir esses dinheiros e, os juros, ou para
outro qualquer fim, crear, emittir, fazer e dar respectivamente quaes
quer debenturee perpetuas ou resgataveis ou dcbeniure stock ou qual
quer hypotheca ou onus sobre a empreza, ou sobre todos os bens ou
parte delles, presentes ou futuros, ou sobre o capital a realizar da
companhia e quaesquer tlcbcniures, debenturc stocl: e outros títulos
!!:aranticlos poderão ser dados livres de quaesquer eqüidades entre a
companhia e a pessoas a quem os mesmos possam ser emittidos ; fica
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entendido que a directoria, sem a sancção de urna assembléa geral
da companhia, não tomará emprestado nem levantará qualquer quan
tia que faça com que a somma emprestada eu levantada pela compa
nhia e então devidaexceda á importancia de t 1.3;;0.000;nfazer sacar, acceitar, endossar, negociar respectivamente notas
promissorias, letras, cheques ou outros effeitos negociaveis, comtanto
que cada nota promíssoría, letra, cheque ou outro elfeito negocíavel
sacado, feito ou acceito, seja assígnado pela pessoa ou pessoas que a
directoria nomear para esse fim j

!J) empregar os fundos da companhia que não forem exigidos para
uso immediato em titulos garantidos que julgar conveniente (a não
ser em acções da companhia), emprestal-os sob as .mesmas garantias
e opportunamente mudar qualquer desses empregos j

h) dar à qualquer director que tenha de ir ao estrangeiro ou de
prestar qualquer outro serviço extraordinarío a remuneração especial
que entender pelos serviços que este prestar j

i) vender, alugar, trocar ou alienar por outra fôrma, absoluta ou
condicionalmente, todas ou quaesquer partes dos bens, prívilegíos e
emprezas da companhia, sob os termos e condícões e pelo preço que
entender j

j) appõr o sello commum em qualquer documento, comtanto que
esse documento seja tambem assignado ao menos por um director e
referendado pelo secretario ou outro Iunccíonarlo nomeado para esse
fim pela directorla ;

/;) fazer tudo quanto necessario for para cumprir o disposto nas
leis dos Governos do Estado da Bahia ou da Republíca do Brazil j

I) exercer os poderes do 'i'he Companics Senis ilct. '1864·, poderes
estes que, pelos presentes estatutos, são conferidos á companhia.

o , ilctos dos directore«

87.. A directoria poderá reunir-se para .tratar de negocias, adiar
ou, por outra tórma, regular as suas reuniões, conforme entender, e
poderá -determinar o quorum liecessario para realizar os negocies.
Até ulterior determinação o quorum será de dousdlrectores. Não
será preciso dar aviso de urna assembléa da directoria a qualquer di-
rector que se achar róra do Reino Unido. . .

. . 88. O presidente ou quaesquer dousdirectores poderão em qual-
quer tempo convocar uma assembléa da directoría. .' ,

.89. Quaesquer questões suscitadas em assembléa geral serão de
cididas por maioria de votos. No caso de empate o presidente terá um
segundo voto ou voto de qualidade.

00. A directoria poderá eleger um presidente e umpresidente in
terino de suas reuniões e determinar o período durante o qual elles
exercerão seus cargos, mas si nenhum presidente ou presidente substi
tuto forem eleitos ou si nem o presidente nem seu substituto (si houver)
.estiverempresentes á hora marcada para realizar-se a assembléa, os
(lireet(w.es escolherão um do sou seio para presidir essa assembléa.
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01, A dlrectoria poderá delegar qualquer de seus poderes, exce
pto os de contrahír emprestimos e fazer chamadas, a eornmíssões con
stituidas pelo socío ou sacias de sua corporução, que entender, Qual
quer cornmissão constituida por ('SS,1 Ji\l'ma deverá, no exercício dos
poderes a ella delegados, conformar-se com os rsgulamentos que op
portunamente lhe forem impostos peladirectoria.

02. As reuniões e os acLOS de qualquer dessas commissões, constí
tuidas por dous ou mais sacias, serão regidos pelo disposto nos presentes
estatutos para regulamentar as assernbléas e actos da directoria,
tanto quanto taes disposições forem applicaveis a ellas e não serão
destruídas pelos regulamentos feitos pela directoria IHl Iórma da ulti
ma clausula precedente.

U:3. Todos os netos praticados por qualquer reunião da directoria
ou commissão da directoria ou pOI' qualquer pessoa agindo na quali
dade de dírector, embora seja ver-ificado mais tarde que havia vicio
.na nomeação desse director ou da pessoa agindo como tal, ou que
qualquer um delles não tinha as qualifieações .respectivas, serão tão
validos como si cada uma dessas pessoas tivesse sido devidamente no
meada e tivesse as qnallfleações para ser director,

UL A directoria fará lavrar actas, em livros feitos para esse fim,
de todas as resoluções e actas das assernbléus geraes e das reuniões da
directoria on ele commissões da directoria, e quaesquer dessas actas,
si forem assíguadas por pessoa considerada como o presidente da as
sembléa á qual ellas se referem, 011 na qual são lidas, serão recebidas
como prova prima [acie dos factos nellas expostos.

6. Des!J!laliliea~ão de director

\)5. Perderá o cargo o director que:
a j sem a approvação da assernbléa gerul.ioecupat qualquer cargo

ou lagar' remunerado na companhia, a não ser' ode üdet-corurníssai-ío
dos possuidores de quaesquer debenturcs ou tlebenturcs stock, ernlttidos
pela companhia, ou qualquer outro cargo remuuerativo autorizado
pelos presentes estatutos;

b) ficar affectado das faculdades mentaes, fallir ou pedir mora
toria aos credores ;

c) dentro de dous mezes, con tados da da ta da sua nomeação, não
obtiver a qualifícação ou, depois de expirado o respectivo prazo,
deixar em qualquer tempo de POSSUil' a qualiücaçüo . A pessoa que
deixar o cargo por força desta sub-clausula não poderá ser nomeada
novamente director da companhia emquanto não obtiver sua qualí
fícação ;

d) mandar sua demissão por escripto á directoria ;
e) ausentar-se das reuniões da directorla durante seis mezes con

secutivos sem o consentimento desta.
ÇJ6. Nenhum director ficará, pelo facto de occupar esse cargo,

inhibido de contractar com a companhia como vendedor, comprador
ou em outra qualidade, nem será impedido tal contracto oi! um con
tracto qualqner ou arranjo feito pela companhia em que um director
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de qualquer modo tiver interesse, nem será o director assim contra
ctando ou tendo interesse obrigado a prestar contas á companhia dos
lucros que possa ter raalizado com esse contracto ou arranjo, pelo
simples facto desse director exercer esse cargo, ou da relação fiducia
ria P0l' elle creada . Nenhum director votará como director, com
respeito a coutracto ou arranjo em que Ior interessado na íõrrna acima,
e a natureza do seu interesse deverá ser P0l' elle exposta em a reu
nião da directoria que decidir do coutracto ou arranjo, si então Já
existir tal interesse, ou, em caso contrario, na. primeira assembléa ela
directoria subsequente á acquisição do mesmo; mas essa prohíblção
de votar não será applica vel aos contractos mencionados no art. 3°
nem a quaesquer assumptos delle resultantes, nem será applicavel a
qualquer contracto pela companhia ou P0l' parte della, para dar aos
díreetores ou a qualquer delles uma garantia a titulo de iudemnízação,
ou em virtude de arleantarnentos feitos por elles ou por qualquer
delles ou a qualquer eontracto ou· negocio com uma corporação da
qual os directores desta companhia possam S3l' dírectores ou socios ; c
poderá opportunamente ser suspensa ou attenuada essa garantia, até
certo ponto, p01' uma assernbléa geral.

Um aviso geral de que um director é socio de uma determinada
firma ou companhia e que deve sal' considerado como interessado em
qualquer transacção subsequente com essa firma ou companhia, será.
declaração sufflcieute, nos termos da presente clausula, e, uma vez
feito tal aviso, não será preciso. dar aviso especial de qualquer ne
gocio feito com essa firma ou companhia.

7. Retirada e tlcstituição de directores

\11. Na ussembléa geral ordinaria do auno de 1911 e na assembléa
geral ordinaria de cada anno subsc-ueute, uma terça parte elos dire
ctores de então, ou, si o seu numero nüo.Ior multiplo de tres, o numero
mais próximo do um terço, deve designar os respectivos cargos.

O director geral não estará sujeito, ernquanto continuar a pre
encher essa Iuucção, a retirar-se por Iorça desta clausula, ou a ser
contado na verificação dos directores retirantes.

\18. Os directores retirantes serão aquelles que oecuparem ha
mais tempo os cargos. Em caso de empate nesse sentido, os dírectores
retirantes, salvo accórdo entre elles, serão designados por sorte.

\)\). Um dírector retirante poderá ser reeleito.
100. A companhia na assembléa geral em que quaesquer dire

ctores se retirarem deverá, salvo qualquer resolução reduzindo o
numero de dírectores, preencher as vagas, nomeando igual numero
de pessoas.

101. Si, em qualquer assembléa em que deva. eleger directores ,
as vagas de quaesquer dlrectores retirantes não forem preenchidas,
então (salvo qualquer resolução reduzindo o numero de dírectores )
os directores retirantes ou aquelles, cujos legares não houverem rsido
preenchidos e que qnizerem coutinuar a agir, serão considerados
reeleitos.
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102. A companlna em assernbléa geral poderá, mediante resolução
extraordlnarla, destituir qualquer dírector untes de terminar o seu
mandato, e poderá, mediante resolução ordinária, nomear outra
pessoa em seu logar , A pessoa assim nomeada exercerá o cargo só
mente durante o tempo pelo qual o director em cujo Iogar foi élla
nomeada o haveria exercldo se não tivesse sido destituído ; mas essa
disposição não írnpedírá de ser reeleito.

8. Irulcmnizaçiio aos tlirectores, etc.

103. Todo-o director, funcclonario ou empregado da companhia
será Indemnízado, pelos cofres desta, de todos os gastos, ouus; des
pezas, prejuizos e responsabilidades em que houver incorrido ao tratar
de negocio da companhia ou no cumprimento elos seusdeveres. E
nenhum director ou íunccicnarlo da companhia será responsável pelos
gastos Ou omissões de qualquer outro director ou funcciouario.vou por
iriotlvo de haver cOhtrassignadoqualquer recibo de dinheiro não rece
bido por elle pessoalmente, ou por qualquer prejuízo devido a vicio de
titulo de qualquervproprledade adquirida pela companhia, ou por
causa da Inanfflcíénoia de qualquer garantia em ou sobre a qual hou
verem sido empregados dinheiros da companhia, ou por qualquer
prejuízo occaslonado por qualquer banqueiro, corretor ou outro
agente ou por qualquer motivo que não o de seus actose faltas.vo
luntarias.

v - COSTAS E DII'IDEXDOS

-I. Contas

104. Os díreetores farão escrlpturar a receita e a despeza da
companhia e o seu activo e passivo.

105_ Os livros da .contàbllfdade serãoescripturadosno escriptorio
registrado ela companhia' ou em qualquer outro logar oulogares que
a directoria determinar _ Salvo autorlzacão da directoria ou da as
sembléa geral, nenhum socio terá o dlréltode, allegando essa qnalí
dade, examinar livros e documentos da crunpanhlaanão ser os re
gistros de soeios ede hypothecase as cópias de ínstrumeutosque
crearem hypothecas ou ouus, carecendo.do registro àe accõrdo com as
Companhias Acts.

Serão de um shilling ou de quantia inferior; confoí-me a directoria
opportunarnente estipular, os iemclumentos a pagar por tnspecção
feita' por um socio ou credor da companhia poi' força do citado artigo.
. 106. Na assembléa geral crdinarla anriual a directoria subrnet

terá aos soeíos um balanço fechado até á data mais recente possível e
verificado conforme o disposto acima, acompanhado ele um relatorlo
da directorla, versando sobre as trarisacçõesda companhia durante o
período abrangido por essas contas.

10i. Uma cópia impressa desse balanço e outra desse relatorio
serão remettidas, sete dias antes da assembléa, aos sociosou aos possuí-
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dores de dC{jelltU1'eS,. 011 tlchcntures-slocl: da companhia, do modo pelo
qual se determina ulteriormente nos presentes e3tatut0s.: o serviç~ de
avísos e duas copias de .cada um desses documentos serao rernettldas
ao mesmo tempo ao secretario do Slutre tuul. Loan Departmcnt, Stack
Eaieliançe, Lontlon :

fi, Yeríficação de contas

108, Uma vez por anno, rio mínimo, depois daquelle em que a com
panhia for íncorporuda, as contas da companhia serão examinadas e
a exactidão do balanço attestada por um ou mais contadores j ura
mentados.

109·, A companhia nomeará em cada assembléa geral ordínaría
um ou mais contadores j uramentados para occuparem. esse cargo até
á oroxíma assembléa geral ordínaría, e serão observadas as seguintes
disposições:

.1". Si em assembléa geral ordinarla não forem nomeados conta
dores juramentados, a Junta Commercíal (Boa/'cl of Tracie) poderá, a
pedido dequalquer socio da companhia, nomear um contador jura
mentado da companhia para-o anno corrente e fixar a remuneração
que a companhia lhe deverá pagar por seus serviços.

2", Um director ou funccionarlo da companhia não poderá ser
nomeado contador juraníentado da companhia,

3". Os primeiros contadores juramentados serão nomeados pelos
directores antes da assembléa constituinte e, si forem nomeados por
essa fórma, deverão occupar os cargós até á prlrneíra assernbléa geral
ordinaria, a menos que sejam previamente destítuídos por uma reso
lução dos accionístas em assernbléa geral, caso este em que os accio
nístas nessa assernbléa poderão nomear contadores juramentados.

4", Os directores poderão preencher qualquer vaga casual do
cargo de contador juramentado, masemquauto existir essa vaga o
contador juramentado ou os' contadores juramentados sobreviventes
ou que continuarem (si houver) poderão agir.

:i". A remuneração dos contadores juramentados será. fixada
pela companhia em assernbléa geral, excepto a remuneração ele
quaesquer contadores juramentados, nomeados antes da assembléa
COnstituinte para preerícherem qualquer vaga casual, que poderá ser
fixada pelosdlrectores.

fi". Cada contador juramentado terá direito de examinar em
qualquer tempo os 'livros, contas e talões da companhia e terá o di
reíto de requisitar dos dlrectorese .dos funccicnãr-íos da companhia as
Intormacões e explicações que possam ser neeessarías para o cumpri
menta dos seus deveres, e,os contadores juramentados farão um í-ela
torio aos socios sobre as contas por elles examinada'> e sobre cada
balanço apresentatlo á. companhia em assembléa.geral, emquanto es
tiverem em exercício, c nesses relatodos deverão declarar si obti
veram ou não todas as Informações-e explicações de que.careceram e
se, a seu ver, o balanço a que se refere o relatório está. feito conve
nientemente c.mosn-a nele correctamente o estado dos negoeios da
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c?mpanhia conforme as melhores informações que colherem, de ac
córdo com as explicações que lhes foram ruinistrade s e de accõrdo com
o que se vê da escripturação da companhia.

ia. O balanço será assignado por dons dírectores da companhia,
pela directorla, e o relatório dos contadores juramentados será an
nexado ao balanço, ou no fecho deste far-se-ha refereucia ao re
lutorio ; o -relntorio deverá ser lido na assembléa geral da companhia
e será Iranqueado ao exame de qualquer sacio, que terá direito a
11111a cópia do balanço e do relatado dos contadores juramentados,
pagando seis dinheiros pOl' cada cem palavras.

8". Uma pessoa, que não for contndor juramentado, retirante,
não poderá ser nomeada contador juramentado em assernbléa geral
annual, salvo si for dado aviso da intenção de nomear tal pessoa
para o cargo de contador juramentado, por um socio da companhia,
H dias no minimo antes da assembléa geral anuual, e a companhia
remetterá cópia desse aviso ao contador juramentado retirante e dará
aviso disso aos accionistas por meio de annuncio ou de outro qual
quer modo determinado nos presentes estatutos, sete dias no mínimo
antes da assembléa geral aunual , Fica entendido, porém, que si de
pois de dadoo.aviso da intenção de nomear um contador juramen
tado.for convocada a assemblóa geral annual para dahi a 14 dias ou
menos, dadata em que foi feito o aviso, este, si bem que não haja
SIdo dado no prazo determinado na presente clausula, será conside
rado bem dado para os fins aqui espeóíflcados e os avisos que 11 com
panhia tem de dar ou remetter, em logar de serem lia época mar
cada por esta clausula, serão remettídos ao mesmo tempo que o
aviso da assembléa geral annua!.

.9 . Fuiulo de l'eSel'W

IIO. A directol'ia,an tes de recommendar um dividendo, deverá
retirar dos lucros dácompanhla, para fundo de reserva, uma quantia
equivalente ti. 5 % desses lucros e poderá tumbern guardar desses
lucros maior quantia, si achar eonveniente. Qualquerrquantia reser
vada por essa Iórma será utilizada para fazer face a depreciações ou
outras emergencías, on para pagar dividendos especiaes ou bonifica
ções, ou para equiparar dividendos, ou ainda para concertar e con
servar qualquer propriedade da companhia, ou para outros fins que
a dh-ectoria julgar conducente, aos fins da companhia, ou para qual
quer delles, e essâ'resel'vi[,":'poderá ser applicada de accõrdo com Q
que a dÍl'ec~ºl'ia--pudel,-Cdeteell1inar opportunamente ; e a directoria
poderá, sem levar essa quantia a fundo -de resera, guardar dos
IUCI'OS o que julgar conveniente reter e que não seja prudente
dividir _

íí í , A directoria poderá empregar as quantias retidas nos ti
tulos (que não sejam acções da companhia que julgar convenientes e
poderá opportunamente negociar e variar esses empregos e dispõr de
todo ou de parte delles a beneficio da companhia e dividir o. fundo
de reserva nos fundos especlaes que entender, com amplos poderes
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para empregar o activo vconstítuiudo o fundo de reserva no negocio
da companhia e sem ser obrigada a guardar o mesmo separado dos
ou tros activos ,

..L Diculerulos

1-12. A companhia em asscmbléa geral poderá declarar um di
videndo a pagar aos socíos na proporção dos seus direitos e interesses
nos lucros, mas não será declarado dividendo maio!' do que o que
for recomrnendado pelos directores.

1-13. Salvo quaesquer prioridades que possam ser conferidas por
occasiãü de se emlttírs m quaesquer acções, os lucros da companhia
díspouíveís para distribuição serão distribuidos como dividendo entre
os sócios, de accõrdo com as quantias até-então pagas sobre as acções
que respectivamente possuírem, não computadas as quantias pagas
como adeantamento de chamadas.

1-1'1.. Quando, na opinião da dírectoría, a situação da companhia
permittir, esta poderá pagar aos socíos dividendos provisoríos POl'
conta do dividendo do armo então corrente. .

1-15, A dírectoria poderá deduzir dos dividendos, ou juros paga
gaveís a qualquer socio, as quantias que este dever á companhia por
conta de chamadas ou por outro motivo qualquer.

1-10, Todos os dividendos e juros pertencerão e (salvo o direito
de retenção da companhia) serão pagos aos socios que figurarem no
registro na data em que forem declarados esses dividendos ou na
quella em que tal juro se vencer respectivamente, não obstante qual
quer transferencia ou transmissão de acções posteriormente.

1-1 '7. Si varias pessoas forem registradas como possuidores con
junctos de uma acção, qualquer destas pessoas poderá passar recibos
validos de dividendos e juros devidos em virtude da mesma acção.

118, Nenhum dividendo vencerá juros contra. a companhia.
1-1\J. Salvo disposições em contrario, qualquer dividendo, bonifi

cacão ou juro pagável em dinheiro aos possuidores de acções re
gistradas será pago por meio de cheque, ou warrant, rernettido díre
ctamente pelo Correio ao possuidor, ao seu endereço registrado, ou
110 caso de possuidores conjunctos directamente ao possuidor cujo
nome figurar em primeiro 10gar,I10 registr? com relação ás acções.

Esse cheque ou uxirrant sera pagável a ordem do possuidor re
gistrado e, no caso de possuidores conjunctos, a ordem do possuidor
cujo nome figura!' em primeiro Iogar no registro com relação a essas
acções, salvo ordem em contrario dos possuidores conjunctos, será
remettído ao risco do socio conjuncto ou dos socios conjuuctos ,

v l - AVlSOS

120. A companhia poderá expedir avisos a qualquer socio pesso
almente ou pelo Correio em.carta franqueada, a ('1113 dirigida para o
seu endereço registrado.
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121. Qualquer secio residente fóra do Heiuo Unido poderá es
colher um endereço dentro do Reino Unido, para o qual lhe deverão
ser dirigidos tOl!OS os avisos; e os avisos que forem entregues nesse
endereço serão considerados devidamente entregues. Si não houver
escolhido tal endereço não terá direito a aviso.

122. Qualquer aviso expedido pelo Correio será considerado en
trecue no dia subsequente áquelle em que for lançado ao Correio, e,
pa!~a estabelecer a prova dessa entrega, basta provar que o aviso foi
devidamente dirigido e lançado ao Correio.

-12:3. Todos os avisos destinados aos sacias, com referencía a uma
accão, á qual diversas pessoas teem direito conjuncto, serão dados
áqllClla cujo nome figurar em primeiro lagar no registro dos sacias,
e um aviso assim expedido será aviso sufficiente para todos os possui
dores dessa accão ,

124. Todoo testamenteiro, curador, tutor ou fldeí-commíssario,
cm caso de fallencía ou de liquidação, ficará absolutamente obrigado
por qualquer aviso expedido na fórma acima, si este for man
dado para o ultimo endereço registrado desse sacio, ainda que a.
companhia tenha noticia do fallecimento, loucura, fallencia ou inter
diccão desse sacio.

, 12a. Todos os avisos serão considerados entregues aos possuidores
de cautelas de acções si forem publicados em dous [ornaes diarios de
Londres, uma vez, e a companhia não será obrigada a mandar avisos
ao possuidor de cautelas de acções por outra qualquer fórma ,

126. Na liquidação da companhià (voluntaria, sob fiscalização ou
Iorcada] o liquidante poderá, com a autorização conferida por uma
resolução especial, repartir entre os contribuintes, em especie, todo
ou parte do acervo da companhia, quer este acervo conste de bens
de uma só qualidade quer .não, ou quer conste de bens de dilferentes
classes, e PUl'l1 tal fim poderá dar valor que julgar equitatívo 11
qualquer uma ou mais classes ou classes de tlcbentures, e poderá de
terminar o modo pelo qual deverá ser feita essa repartição entre
sacias ou classes desocios.

127. No caso de uma venda feita pelo liquidante, por força do
.art. 61 da Companics .Acl. -/862, ou pela directoria, de accôrdo com
os poderes dados peios presentes estatutos, o liquidante ou a díre
ctoria, conforme o caso, poderão .pelo contracto de venda resolver
obrigar todos os sacias para lhe distribuir directamente o producto
da venda na proporção dos seus interesses respectivos na companhia;
e caso as acções desta companhia sejam de classes difl'erentes po
derão resolver sobre a distrlbnição, no que respeita ás acções prefe
renciaes desta companhia ou ÚS obrigações da companhia compradora
011 ás acções da companhia compradora, com qualquer preferencia ou
prioridade, aLI ,com maior quantia realizada do que as acções distri
buidas em virtude das 'acções ordinarlas desta companhia, ou parte
em qualquer dessas obrigações e parte em qualquer dessas acções, ou
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poderá distribuir o producto da venda de outra maneira qualquer,
como entre duas ou mais classes quaesquer de accionistas, e nessa
dlstribuição poderá levar em, conta a cotação do mercado ou quaes
quer direitos preferenciaes de qualquer classse de acções da com
panhia; e poderá ainda pelo contracto limitar um prazo ao expírar»
q?al as o~)rigaçõ~s ou aCl;?eS não acceitas ou que tiverem de_se~ ve.n
didas serao consideradas Irrevogavelmente recusadas e ficarão a dís
posicão da companhia.

Fica entendido quo nenhuma distribuição das que prevéo pre
sente artigo será feita, a não ser de accõrdo com os direitos, a!1teri
ormente contidos nestes estatutos, das diflerentes classes de. acclo
nistas, salvo O consentimento dado em resolução extraordinarla de
lima' assembléa de cada classe àfíectada, ou sentença. do tribunal
sanccionando essa distribulcão , . ' . . '

128. O poder de vender conferido a um liquidante comprehen
derá o de render todos ou parte dos tlcbcnturcs, tlcbcntures-stoks, ou
outras obrigações de outra companhia, quer já esteja constituída,
quer em ria de orgauízação, afim de tornatessa vencia effectiva ,

12\). Ao effectuar-se qualquervenda pela companhía, por f(jrça
de contracto feito antes da liquidação, em virtude dos poderes confe
ridos pelo memoranâum de associação, nenhum socio terá () direito de
exigir dos dírectores (ou do liquidante si for nomeado e quando fôi')

que se abstenham de levar 'a efleito a venda OIl a resolução (si a
houver) autorizando a mesma, Oll que compre o seu interesse nesta
companhia; ficando entendido que qualquer interesse quejião for
acceito por um socio ou socios poderá ser vendido pelos dírectores ou
pelo liquídante, si eIles ou este julgarem conveniente, sendo pago a
este sócio, si for um 50cio, ou rateado entre esses socíos reclamantes,
si houver mais de um, levando em conta a classe de acções que pos
suem os referidos membros discordantes.

Nomes, endereços e qualificações dos subscriptores

Wm. WaIlis,20;j, Stanstead Hoad, Forest Hill,S. E., empregado
do commercío ,

lI. L Jones, 4\), Genesta Road, West-Clift-on-sea, empregado.
Henry Colliver, 52, Harleyford Hd , S. 1Y., empregado do com-

~~, .

O. B. Jone, Munster Lodge, Leigharn Court Rd. Streatham S;
W ., empregado.

W. J. Yoman, 111, EastDulwich Greve, East Dulwich S. E.,
empregado.

Sarnl , H. Penwarden, 7, Comely Bank ReL, Walthamstow, Essex,
empregacio .

James A. FuIler, 15, Ilowton Avenue, \Vood Grean, N. empre
gado.

Datado neste dia 11 de setembro de 1(J08 - Testemunhadas as
síguaturas supra, Tkoe 1Fintcr, empregado dos S1's. Ashurst, l\Iorris,
Crrsp & Cornp., solicitors, 17, Throgmorton Avenue, Londen, E. C.
Paçct P. Mo.s/a!/, presidentev-c- W. Steinart Lanc, secretario.
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Annexada ao folheto que acabamos de traduzir, lia-se a seguinte
declaracão :

« A'todos que a presente virem, eu, John William Peter Jauralde,
da cidade de Londres, tabellião publico, devidamente provido e j ura
mentado, pelo presente certifico que as assígnaturas « I'aget P.
i\Iosley" e « \V, Stewart Lane», que figuram ao pé dos documentos
annexos, marcados A, B e C respectivamente. são escriptos na devida
íórrna pelo próprio punho do coronel Paget Peploe Mosley, presidente
da Companhia Estrada de FerI'O Sudoeste da Bahia (The Suüe ar Bahia
Soutli Western Itailll'ay Comparu), limited) e de Wílliam Stewart Lane,
secretario da mesma, ambos pessoalmente de mim conhecidos; certi
fico que estas asslgnaturas leram por eJles respectivamente feitas na
minha presença no dia em que se acha datado o presente certificado.

Em testemunho do que ussignei e seJlei o presente com o sello do
meu offícío ,

Datado de Londres, neste dia '7 de dezembro do anuo de Nosso
Senhor J()(\8.-J 1F. 1'. Iauraltle, tabellião publíco .»

(Estava a chancella do referido tabellião , Uma estampilha in
gleza valendo um shillin(j, inutilizada.)

Reconheço verdadeira a assignatura retro de .T. \\". P. Jauralde,
tabellião publico nesta cidade; e, para constar onde convíei-, a pedido
do mesmo, passei a presente que assíguei e fiz sellar com o sello das
armas deste Consulado da Hepublíca dos Estados Unidos do Brazil em
Londres aos 8 de dezembro de 1908 F, "Ali'es YieirCl, consul geral.

Nota de emolumentos:
« Chancella de Consulado do Brazil em Londres.
Duas estampilhas do seJlo consular do Brazil, valendo collectiva

mente ;j$, devidamente inntilizadas.
Colladas e devidamente inutilizadas na Ileeehadoi-ia do Rio de Ja

neiro, tres estampilhas federaes valendo collectivarnente 8$100:"
Reconheço verdadeira a asslgnatura do Sr. F. Alves Vieira,

consul geral em Londres (sobre duas estampilhas Iederaes valendo
collectivamente $;J50.) Rio de Janeiro, aos 5 de janeiro de 1909.
Pelo direetor geral, (iJ'c(jOl'üj Pccequeiro elo ~l1JutJ'al. (Chaucella da
Secretaria das Relações Exterlores.)

Nada mais continha. o documento supra, que fielmente verti do
próprio original escrípto em inglez, ao qual me reporto.

Em ré de que passei o presente, que sellei com o sello do meu
offlcio e assigno nesta cidade do IUo de Janeiro, aos 23 dias cle janeiro
de lU09.

(Sobre estampilhas fecleraes valendo collectívamente 16$'jOO.)
Hio de Janeiro, 23 de janeiro de -l909.-j[a)locl de .1Iattos Fonseca.
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DECRETO N. 7.318 - DE 4, DE FEVEIlEillO DE 1909

129

..Abre ao Jlillisterio da Iudusta-ia, -.Viuf.:ão e _ Obras Publ ie ns o credito de
90U :000$, .pura prosegu i r a COIUiÍl uccãc da linha telcgraplricn esrrategica

de ~Iutta Grossa ao Amazonas.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl, usando
da autorização que lhe confere o art. 16, n. X, lettra f, da lei u. 2.059,
de 31 de dezembro de 1908, decreta:

Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Industria, Viação e
Obras Publicas o credito de 900:0008, para proseguir a coustrucção da
linha telegraphica estrategica de Matto Grosso ao Amazonas.

Rio de Janeiro, 4, de fevereiro de 1!)09, 21° da Hepubllca.

AFFONSO AUGUSTO MOIlEIRA PENNA.

illi{/lWI Calmon tiu Pin e Almeida,

DECRETO N. 7.:31O- DE 11 DE FEVEREIRO DE 190{1

lIIodificu o art. 410 do regulamento da Repurtição Geral dos 'I'elegruphos,
approvudo pelo decreto n. 4.053, de 24 de junho de 1901.

o Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil , usando
da autorização contida no ,tI'L Iü, n. XVI, lettra e, da let:n. 2.0;)0,
de 31 de dezembro de 1908, e tendo em vista as disposições transitorias
dos regulamentos annexos aos decretos ns. :J. 902, 3. 90:{ e 3.926, res
pectivamente de -12 de janeiro e lG de fevereiro de 1901, decreta:

Artigo uuico , Fica modificado o art , 410 do regulamento da Re
partição Geral dos Telegrnphos approvado pelo decreto 11. 4.053, de
24 de junho de 1901, pelo seguinte:

ArL '\'10. A: admissão de praticantes será precedida de concurso
entre os candidatos que apresentarem certidão de exames, prestados
perante commissões da instrncção publica dos Estados em épocas
norrnaes, validos pura os cursos superiores da Hepublica, das seguintes
rnaterias: portuguez, Irancez, inglez ou allemão (á escolha do candi
dato) geographia, chorographia do Brazil, arlthmetíca e geometria.

O prazo pura a inscripção do concurso é de 1 a 31 de janeiro, fóra
do qual nenhuma consideração se attenderá para prorogação ou nova
inscripção , .

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 1909,21° da Hepublíca.

AFFONSO A: UGUSTO i\IOllElRA PEMA .

.lIiguel Calmon tiu Pin e A.lmeiâa.

Poder Execu ti vo -1909 9
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DECRETO N. 7.320 - DE 11 DE FEVEREIRO DE 1909

Al:re ao :Ministerio da Fazenda o credito especial de 2 :000$ para occorrer á
entrega a Octnvio de Souza Lima de capital de emprestimo do cofre dos
orplu.os, feito em seu nome.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl, usando
da autorização contida no decreto legislativo n. 2.062, de* de-janeiro
ultimo:

Resolve abrir ao ;\linisterio da Fazenda o credito especial de
2:000S, para OCC01'l'er á entrega de igual quantia a Octavio de Souza
Lima, em virtude de empréstimo do cofre de orphãos, feito em seu
nome em 1896 e cujo levantamento foi requisitado pelo juiz da Se-
gunda Vara de Orphãos desta Capital. • .

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de i909, 21° da Hepublíca.

AFFOi'iSO AUGUSTO ;\lOREIRA PEl'iNA.

David Campista.

DECH.ETÜ N. 7.321 - DE 11 DE FEVEREIRO DE i 909

Ahrc &.0 Mi nisturlc da Fuzcndu o
pagamentos de 21 :838$.280
4 :70~$7GO a ..João Martins
rim & Comp.

credito de 2U :5,11$040, para Oecorrer nos
[1 COIllIJHUhia Centro Conunercinl e de
Ferreira, successor dü Perrcirn Amo-

o Presidente .da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização contida no decreto legislativo u. 2.069, de 7 de ja
neiro ultimo:

Ilesolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 2ô: 1.iH5040,
para OCCOITet' aos seguintes pagamentos, devidos em virtude de sen
tença [udíciaria, conforme a precatória de 20 de maio de 1904. expe
dida pelo juiz seccional ele Alagoas, a saber : 21 :868S2t;0, á Com
panhia Centro Comruercial, e .\,:7025760 a João Martins Ferreira sue
cessoI' de Ferreira Arnorim & Comp.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 190\),21" ela Hepublica ,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PEXNA.

David lJampista.
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DECRETO N_ 7.322 - DE 11 DE FEvEREmo DE 1909

131

Alue ao ~finisterio da Fazenda o credito de 6 :095$506, para. occorrer ao pa
gamento de vencimentos ao amuuuenae do ex tineto Arsenal de Guerra de
Pernambuco, Anthino Alfredo de Carvulho. .

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, tendo
em vista o disposto no decreto legislativo n. 1.742, de 3 de outubro
de 1907, e usando da autorização conferida no final do art ,-I° do
mesmo decreto, resolve abrir ao Mínístecío ela Fazenda o credito de
6:095S506, para occorrer ao pagamento dos vencimentos que competem
a Anthino Alfredo de Carvalho, amanuense do extincto Arsenal de
Guerra de Pernambuco, no periodo ele 19 ele janeiro ele 1890 a15 de
fevereiro ele 1904.

Rio de Janeiro, 11 ele fevereiro de 1909, 21° ela Hepublica ,

AFFONSO AUGUSTO MOREmA. PEi'i;SA.

David Campista,

DECRETO N. 7.323 -:- DE 11 DE FEVEREIRO DE 1909

Abre ao l'Iinisterio da .Iust içn e Negocios Interiores o credito especial de
10:875$ para pagamento de subsidias, que deixou de receber Carlos
~farcellino da Silvn,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do regu
lamento approvado pelo decreto. n. 2.409, de 23 de dezembro de
1896; resolve, á vista do art. 8° da lei n. 1.841, de dezembro de
1907, revigorado pelo art. (j0 da lei n. 2.050, de 31 de dezembro
de H)08, abril' ao Ministerio ela Justiça e Negocios.Interlores o credito
especial de 10: 875S, para pagamento de subsídios, relativos ao
periodo de 1 de julho a 22 de novembro de 1800, que deixou de
receber Carlos Marcellíno da Silva, na qualidade de deputado federal
pelo Estado do Amazonas.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 1909, 21° da Republica.

AFFO;SSO AUGUSTO MOREIRA Psxxa.

AlIflll.to Tavares ele Lyra.
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DECRETO N, 7.32,'1, - DE 11 DE FEVEREIRO DE 1909

Concede ao Collcgio Bruztl, na cidade de l ... nmbary, Estado de lIillêiS Geraes,
os privilegias c' garantas de que goza o Gymnasio Nacional.

O Presidente da Hepublica des Estados Unidos do Brazll, auen
dendo ás informações prestadas pelo delegado fiscal do Governo
sobre os programmas de ensino e o modo por que são executados no
Collegío Brazil, no Estado de Minas Gemes, resolve, de accórdo com
o art. 3tfi. do Codigo dos Institutos Olliciaes de Ensino Superior e
Secundarlo, approvado pelo decreto n, 3.890, de 1 de janeiro de
:1901, conceder ao dito estabelecimento de Instrueção, na conformi
dade do art. 361 do citado código, os privilegios e garantias de que
gosa o Gymnasio Nacional.

Rio de Janeiro, H de fevereiro de 1909, 21° da Hepublíca..

AFFO:'>SO A UGUSTO MOREIRA PEi>;"A.

Augusto Tacares de Lyra.

DECRETO N. 7.32ii - DE 1:1 DE FEVEREIRO DE 1909

Abre ao :àfillisterio da Justiça e Negocios Interiores o credito de 660 :751$SI1,
supplementar íi verba - Soccorros Pulilicos - do cxerclcio de 1908.

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos dó Brazil, tendo
ouvido préviamente o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § ;i,
do regulamento approvado pelo decreto n , 2.409, de 23 de dezembro
de 1896, resolve, á. vista do disposto no art. 30, n. 1, da lei u , 1,8H,
de 31 de dezembro de 1907, abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias
Interiores o credito de 660:75:lS8i1, supplementar á verba - Soc
corras Públicos - do exerclcio de 1908, para pagamento de despezas
com a epidemia de varíola na Capital Federal, no referido anno de
:1908.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 1909, 21° da Hepublica ,

AFFOi.'íSO AUGUSTO MOREIRA PEl'I:.1A •

•4.Uflusto Tacares de LY1'a.
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DECRETO N. 7.326 - DE 11 DE FEVEREInO DE i 909

133

Abre ao :lIinisterio da Industria. Via~fio e Obras Publicas o credito de
800 :000:;;. para occorrcr ás dcspezas com o prolongamento da linha do
centro da Estrada de Fcrro Central do Brazi!.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização contida no art. 29 da lei n. 2.050, de 31 de dezembro
de -J 90S, decreta:

Artigounico. Fica aberto ao l\Iinistcrio da Industr.a, Viação e
Obras Publicas o credito de SOO:OOOS, para occorrer ás despezas com
os trabalhos de prolongamento da linha do centro da Estrada de Ferro
Central do Brazll ,

Rio de Janeiro, 1-1 de fevereiro de 1\)09, 21° ela Hepublica.

AFFOXSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Miguel Calmon tiu Pin e All1ieida.

DECRETO N. 7.327 - DE 11 DE FEVEREIRO DE 1909

Abre ao lIfinisterio da Industria, Via~fio e Obras Publicas o credito de
1.000 :000$ para occorrer ao pagamento da quantia correspondente â

medição prov isor'Ia dos materiaes recebidos do estrangeiro, até 31 de
agosto do armo proximo vfindo. pela «Mlldeira Mumoré Railway Com
pany.n,

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorlzação que lhe confere o art. P do decreto n. 1. '180, de 2ií
de fevereiro de 1904, decreta:

Artigo uníco. Fica aberto ao Mínísterío da Industrla, Viação e
Obras Publicas o credito de 1.000:000S, para occorrer ao pagamento
da quantia correspondente á medição provlsorla dos materiaes rece
bidos do estrangeiro, até 31 de agosto do anuo proxlmo findo, pela
Madeira llfamOl'é Railway Companu, nos termos do paragrapho unico
da clausula XVIII do respectivo contracto de construcção, de que é
cessionária a mesma companhia.

Rio de Janeiro, 11 de' fevereiro de 1909, 21° da Hepnbllca ,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Jlifluel Calmon dll Pin e Almeida.
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DECRETO N. 7.32~ - DE 1:1 DE FEVEREIRO DE 1909

Concede ao Collegio Brazil, na cidade de Lnmbary, Estado de Minas Geraes,
os prívltogios c gurantas de que goza o Gymnasto Nacional.

O Presidente da Hepublica des Estados Unidos do Brazil, atten
dendo ás informações prestadas pelo delegado fiscal do Governo
sobre os programmas de ensino e o modo por que são executados no
Collegío Brazil, no Estado de Minas Gemes, resolve, de accórdo com
o art. 367 do Codigo dos Institutos Olliciaes de Ensino Superior e
Secundario, approvado pelo decreto n. 3.890, de:1 de janeiro de
1901, conceder ao dito estabelecimento de instrucção, na conformi
dade do art. 361 do citado código, os privilegios e garantias de que
gosa o Gymnasio Nacional.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de :1909, 21° da Republica.

AFFO:'íSO AUGUSTO l\IOREIIlA PE1\XA.

Augusto Tavares ele Lyra.

DECRETO N. 7.325 - DE fi DE FEVEREIRO DE :1909

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito de 660 :751$S11,
supplementar á vcrbu - Soccorros Pubiieos - do exercieio de 1908.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos dó Brazll, tendo
ouvido préviamente o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5,
do regulamento approvado pelo decreto ri. 2.40\l, de 23 de dezembro
de :18\l6, resolve, á vista do disposto no art. 30, n. :1, da lei n. :1.8~:1,

de31 de dezembro de.1907, abrir ao Mlnisterlo da Justiça e Negocios
Interiores o credito de 660:75:188H,supplementar á verba Soc
corros Públicos - do exercício de 1908, para pagamento de despezas
com a epidemia ele variola na Capital Federal, no referido armo ele
1908.

Hio de Janeiro, H ele fevereiro ele 1909, 21° da Hepublica .

.-\FFOí.'iSO AUGUSTO MOREIRA PEl'l:'iA •

•4.Ugllsto Tavares ele Lyra.
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DECRETO N. 7.326 - DE 11 DE FEVEREmO DE 1909
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Abre ao lIIinisterio da Industríu, Via~ão e Obras Publ icas o credito da
800 :OOOij;, para oeeorrer ás despezns com o prolongamento da linha do
centro da Estrada de Ferro Central do Brazil.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização contida no art. 29 da lei n. 2.050, de 31 de dezembro
de 1908, decreta :

Artigo unico. Fica aberto ao l\Iinisterio da Industr.a, Viação e
Obras Publicas o credito de 800:0008, para OCCOI'rel' ás despezas com
os trabalhos de prolongamento da linha do centro da Estrada de Ferro
Central do Brazil.

Rio de Janeiro, H de fevereiro de 1\)09, 210 da Hepublica ,

:\FFD:'iSO AUGUSTO MOREm A PENNA.

Mi[lltel Calmon clt! Pin e Alllieida.

DECRETO N. 7.327 - DE 11DEFEYEREmO DE 1909

Abre ao Mirriater-io da Industria, Via~ão e Obras Publicas o credito da
1. 000: 000$ para occorrer ao pagamento da quantia correspondente á
medi ção provisoríu dos materiaes recebidos do estrangeiro. até 31 de
"gosto do anno proximofindo, pela c Mudeirn Matnoré Railway Com
pun~.. :t>.

O Presidente da Hepublíca dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização que lhe confere o art. 10 do decreto n. 1.-180, de 25
de fevereiro de 190.\:, decreta:

Artigo uníco, Fica aberto ao Mlnísterío da Industría, Viação e
Obras Publicas o credito de -1.000:000S, para oecorrer ao pagamento
da quantia correspondente {I medição provisoria dos materiaes rece
bidos do estrangeiro, até 31 de agosto do armo proxirno findo, pela
Madeim Mamol'é Railwa!f Comptuuj, nos termos do paragrapho unico
da clausula XVIII do respectivo contracto de construcção, de que é
cessionaria a mesma companhia.

Rio de Janeíro, 11 de íevereiro de 1909, 210 da Republica.

AFFO:'iSO AUGUSTO !\IoREm,\. PEl'iNA.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.
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DECRETO N. i. 328 - DE 11 DE FEVEIlEffiO DE 1909

Abre ao Mirrister-in da Industria, Viação e Obras Publicas o credito de
a.17 :000$ para o custeio da Estruda de Ferro D: Thereza Christina.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos.do Brazil, usando
da autorização que lhe confere o n. X, lettra c, do art. 16 da lei
n. 2.050, de :H de dezembro de 1908, decreta:

Artigo unico. Fica aberto do Mlnisterío da Industria, Viação e
Obras Publicas o credito de 347:000$, para o custeio da Estrada de
Feno D. Thereza Christina, no corrente anno ,

Rio de Janeiro, H de fevereiro de 1909, 210 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MORETItA PENXA.

Miguel Calmon dn Pin e Almeida,

DECRETO N. 7.329 - DE 11 DE FEvEREmq DE 1909

Substitue os arts. 26, 27 e 28 ào regulamento para fi cobrança e escripturação dos
emolumentos consulares por meio de estampilhas, approvado pelo decreto
n. 2.847, de 21 de março de 1898.

O Presidente da Republica dos Estados Uriidos do Brazil, atten
dendo ao que lhe expoz o Ministro das Relações Exteriores sobre a
conveníencia de tornar mensal a remessa dos saldos da renda cios
emolumentos consulares á Delegacia do Thesouro Federal em Londres,
decreta:

Artigo unico. Ficam substituídos pelos que com este decreto se
publicam, assignados pelo Ministro das Relações Exteriores, os
arts. 26, 27 e 28 do regulamento para a cobrança e escripturação
cios emolumentos consulares por meio de estampilhas, approvado pelo
decreto n. 2.847, de 21 de março de 1898, correspondentes aos
arts. 226 e ,227 da Consolidação das Leis, Decretos e Decisões refe
rentes ao Corpo Consular Brasileiro, approvada pelo decreto n. 3.259,
de 11 de abril de 1R99.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 1909, 210 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO l\IoIlEmA PEiI"NA.

Rio-Branco.
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Artigos a que se refere O decreto n , 7.329, de i1 de fevereiro
de 1909

Art. 26. Nos oito prlmeiros dias de cada mez todos os consules
remetterão á Delegacia do Thesonro Federal em Londres o saldo
da renda dos emolumentos na séde do consulado no mez anterior.

Art. 27. No mesmo prazo os více-consules remetterãoaos
respectivos consules os saldos dos emolumentos por elles cobrados.

Art. 28. Estes ultimos saldos serão remettidos pelos consules á
referida delegacia no principio do mez seguinte, conjunctamente
com o seu do ultimo mez.

Rio de Janeiro, H de fevereiro de 1\)09.- Rio-B1'anco.

DECRETO N. 7.330 - DE 11 DE FEVEREIRO DE 1909

Publica a adhesão da Hespanha ás quatro clausulas da Declaração sobre
Direito :Maritimo feita no Congresso de Paris, a 16 de abril de 1856

o Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil faz publi
car. a adhesão da Hespanha ás quatro clausulas da Declaração sobre
Direito Marítimo feita a 16 de abril de 1856 pelas Potencias que toma
ram parte no Congresso de Pariz, segundo communicou a Legação da
Republica Franceza em nota de 9 de março do armo proximo findo ao
Ministerio das Relações Exteriores, cuja traducção offlcial a este acom
panha.

Rio de Janeiro, H de fevereiro de 1909, 21° da Republica.

AFFOi'iSO AUGUSTO l\IORELRA PEi'iNA.

Rio-Branco.

Truducção ,
Legação da Republica Franceza no Brazil ,
Petropolis, 9 de março de 1908.
Sr. Ministro.
Por oecasião da assignatura da Declaração de 16 de abril de 18;)6

sobre Direito l\Iaritimo, o governo Francez assumiu ao mesmo tempo
que o governo Britanníco, o encargo de notificar ás Potencias lnteres
sadas as adhesões eventuaes dos Estados que não se fizeram repre
sentar no Congresso de Pariz ,

Tenho a honra de levar ao conhecimento do Governo Federal que
o Embaixador de Hespanha em Pariz communicon ao Ministro dos Ne
gocios Estrangeiros de França que o seu Governo adheriu á citada de
claração.
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Tenho a honra de remetter a V. Ex. a cópia annexa da acta
pela qual o Governo da Republica Franceza aeceitou a accessão da Hes
panha, tanto em seu nome como no das Potencías sígnatarías da De
claração do Congresso de Pariz.

Esse documento foi, além disso, publicado em data de 22 de janeiro
ultimo, não só. no . Jornal O{ficial da Republica Frauceza como tam
bem na Gazeta O{ficial de Madrid .

.Queira acceltar, Senhor Ministre, as seguranças da minha mais
alta consíderacão ,

(Assignadó) Itaplutel le Brun,
A Sua Excellencia o Senhor Paranhos do Rio-Branco.
Ministro das Relações Exteriores, Rio de Janeiro.

Acta de acceltacão de accessão

Tendo sua Majestade o Rei de Hespanha accedido á Declaração
assígnada em 16 de abril de 18;'6, no Congresso de Pariz,. para regu
lar diversos pontos sobre ·direito maritimo, pela acta de accessão en
tregue pelo seu Embaixador Extraordinario e Plenípotencíario em
Pariz, S.Ex. o Sr. Léon y Castíllo, lIIartInez del iHuni, actade acces-
são cujo teor ó o seguinte: .

O abaixo assignado, Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario
de S. i\I. o Rei de Hespanhajunto ao Presidente da Hepublíca Fran
ceza, tem a honra de commmuicar ao Senhor S. Pichou Senador Mi
nistro dos Negocias Estrangeiros da Republica Frauceza, que o Governo
Hespanhol, apreciando a alta justiça dos prlneíplos proclamados na De
claração, feita em 16 deabrll de 18:i6; pelo Congresso de Parlz, dá à
suá adhesão inteira e definitiva ás quatro clausulas contidas nessa
Declaração e compromette-se a se conformar exactamente com ellas.

Pariz, 18 de janeiro de 1908.
(L. S. assignado}: P. de Leon eCastillo.
Nós Mlnístros dos Negocios Estrangeiros da Hepublica Franceza,

devidamente autorizados para isso acceitamos formalmente a dita acces
são, tanto em nome do Governo da Republica, como no das altas Po
tencias signatarlas da declaração de 16 deabril . de ·1856.

Em fé do qne assígnarnos a presente acta e nella fizemos oppor
o nosso sello.

Feita em Parlz, aos 18 de janeiro de 1908.
(L S.) assignado : s. Piclum,
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Publica a ndhcsão (lo Reino da Suécia á Convenção 8anitarin "Internacional
de 3 de dezembro de 1903, e, hem assim, aos seus t.res' annexos e li ncta
de deposito da" ratificnções.

OPresidente da Republica dos Estados Unidos do Brazll faz publica
a adhesão do Reino da Suecia á COIlYençfLO Sanltaria Internacional, de
3 de dezembro de 1\103, e bem assim aos seus tres annexos e á acta de
deposito das ratificações, segundo com111 nnicou a Legação da Republica
Franceza em nota de ;W de janeiro do anuo proximo findo ao Ministerio
das Relações Exteriores, cuja traduccão olficial a este acompanha.

Rio de Janeiro, 11 de fevereíro de '1909,21 0 da Hepubliea ,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENXA.

Rio-Branco.

Trtulucçâo .
Legação da Republica Franceza no Brazil ,
Petropolis, :30 de. jànelro de 1908.
Senhor Ministro.
A 20 de dezembro ultimo o Encarregado dos Negocios da Suécia

em Pariz notificou ao meu Governo a adhesão desse paiz á Convenção
Sanitaría Interuacíonal, de 3 de dezembro de '19.03, e bem assim aos
seus tres annexos e á acta do deposito das ratificações.

Segundo as instrucções que acabo de receber do Governoda He
publica Francesa, tenho a honra de levar essa inforrnacão ao conhe
cimento de V. Ex.

Queira acceitar, Senhor .Ministro, as segurancas da minha mais
alta consideração.

(Assignado) Iuipluiel la Brun ,
A' Sua Excellencia o SI'. Paranhos do Hio-Brauco,
Mlnistr» das Relações Exteriores, Rio de Janeiro.

DECRETO N. 7.332 - DE 11 DE FEYEREIRO DE 1909

Publica fi adhesão da Gnmhin á Convenção Snnit.ar'in Internacional, nssignada
em Paris em 3 de dezembro de 1903.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil faz publica
a adhesão da Gambia á Convenção Sanitaria Internacional, assignada
em Paríz em 3 de dezembro de i903, segundo communicou a Legação da
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Republica Francesa em nota de 30 de janeiro do anno proximo findo
ao !\Iinisterio das Relações Exteriores, cuja tradncção official a este
acompanha.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 1909, 2io da Hepublica,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Rio-Branco.

Trtuiuçcão
Legação da Republica Franceza no Brazil.
Petropolis, 30 de janeiro de 1908.
Senhor Ministro.
O meu Governo. acaba de communicar que o Embaixador da In

glaterra em Pariz notificou-lhe a accessão da Gambía á Convenção
Sanitária Internacional de 1903.

Tenho a honra de levar ao conhecimento do Governo Federal
essa informacão.

Queira acceítar, Senhor Ministro, as seguranças dà minha mais
alta consideração. .

(Assignado) Raphael le Brun: .
A' Sua Excellencia o Senhor Pai-anhos do Rio-Branco.
Ministro das Relações Exteriores, Rio de Janeiro.

DECRETO N. 7.333 - DE 11 DE FEVEREIRO DE 1909

Crêa um Consulado na ilha Mauricia, possessão britnnnica.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
Usando da autorização concedida .pelo art. 3° da lei n. '322, de

8 de novembro de 1895,
Decreta:
Artigo unlco, Fica creado um Consulado na ilha lIfaUl'icia, pos

sessão 'brltanníca.
Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Rio-Branco .
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Transfere ao Estado da Bahia a concessão feita ao cupitão-tenentc Oleto La
disláo Tourinho Japi-Aseü para o serviço de navegação a vnpor entre
Recife e Amarração, Recife e Bahia c Recife e Fernando de Noronha.
em virtude do decreto n. 7.196, de 26 de novembro de 1908.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, atten-'
dendo ao que requereu o capitão-tenente Cleto Ladisláo Tourinho
Japi-Assú, resolve tranferir ao Estado da Bahia a autorização cons
tante do decreto n. 7.196, de 26 de novembro de 1908 para celebração
de contracto com o mesmo capitão-tenente para o serviço de nave
gação a vapor entre Recife e Amarração, Recife e Bahia e Recife a
Fernando de Noronha, mediante as clausulas que acompanham o re
ferido decreto n. 7.196, de 26 de novembro de 1908, assignadas pelo
ministro de Estado dos Negocios da Industría, Viação e Obras Publicas.

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1909,21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO l\IOREillA PEN:'iA.

ilIiguel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. '1.33;) - DE 18 DE FEVEREIRO ·DE 1909

Abre ao Ministerio da Industria, Viação c Obras Publicas o credito de
200:000$ para construcção de uma ponte sobre o rio Paranahvba, de
nccôrdo com o projceto approvado pelo decreto n , 6.715, de 7 de
novembro de 1907.

o Presidente da Hepublíca dos Estados 'Unidos do Brazil, usando
da autorização que lhe confere a lettra e do n. X do art. 16 da lei
n. 2.0;)0, de 31 de dezembro de 1908, decreta:

Artigo uníco, Fica aberto ao l\linisterio. da Industria, Viação e
Obras Publi?as o credito de200:000S para a construcção de uma pon
te sobre o 1'10 Paranahyba, de accôrdo como projecto approvado pelo
decreto n. 6.715, de 7 de novembro de 1907~

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO l\IOREillA PENNA.

illiguel Calmon du Pin e Ãlmeicla.



140 ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 7.336 - DE 18 DE FIWEREInO DE 1909

Abre ao :Ministerio da Indnstria, Viação e Obras Publicas o credito de
200 :000$ para ser applicado Íl propaganda de productos agricolas, in.
dustriaes e axtractivos.

o Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização constante do n , XIII do art. 17 da lei n. L 14tí, de 31
de dezembro de1903, revigorada, com modificação, pelo art. 17 da
lei n. 1.453, de ::lO de dezembro de 1905, e pelo art. 2!l da lei
IL 2.0tíO, de 31 de dezembro de 1!lü8, que declara em vigor, no que
não se achar expressamente revogado, o art. 36 da lei n. 1.617, de
30 de dezembro de 1906, decretar

Artigo unico. Fica aberto ao lIIinisterio da Indústria, Viacão e
Obras Publicas o credito de 200:000$, para ser applicado á pI'opa
ganda de productos agricolas, indnstriaes e extractívos.

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1909, 2.1 0 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PEriNA.

Miguel Calmon âu Pin e Almeida.

DECRETO N. 7. 337 ~ DE 18 DE FEYEREmO DE 1909

Publica a adhesã o da Repuhlica de Colomhin li Convenção assignada em Gene
bru, aos U de julho de I90U; para melhorar a sorte dos feridos e en
fermos nos exerciros em campanha.

O Presidente da Repnblicados Estados .Unidos do Brazil faz
publica a adhesãq da Repnblica de Colombia á Convenção assignada
em Genebra, aos 6 de julho de 1906, para melhor-ar a sorte dos
feridos e enfermos nos exercites em campanha, conforme commu
nicou o Presidente da Confederacão Snissa em nota de 24 de ja
neiro do anno proxímo findo ao ~Iinisterio das Relações Exteriores,
cuja traducção official a este acompanha.

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1909,210 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREmA PENriA.

Rio-Branca.
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Triulucção ,
Berna, 24 de janeiro de 1908.
Senhor Ministro.
Em nota de 28 de outubro deH)07 a Legação da Colombia na

Suissa eomrn uníca a adhesão da Republica de Colornbia á Convenção
assignada em Genebra, aos 6 de julho de Hi06, para melhorar a
sorte dos feridos e enfermos nos exercítos em campanha.

Tendo a Colombia adherido em 7 de junho de lUOO ti, Convenção
de Genebra, de 22 de agosto de 18M, a sua adhesão á Convenção
de 6 de julho de 1906 não está, nos termos do art. 32 deste acto
internacional, subordinada a qualquer outra condição.

Pela presente, temos, pois, a honra de notificar a Vossa Ex
cellencia a adhesão da Colombia á Convenção de Genebra, de 6 ele
julho de 1906.

Queira acceitar, Senhor Mlnlstro, as seguranças da nossa alta
consideração.

Em nome do Conselho Federal Suisso :
O Presidente da Confederação,
( Assignado) Brenner.
OChanceller da Confederação,
( Assignado ) Rin[fier.
A Sua Excellencía o Senhor Ministro das Relações Exteriores dos

Estados Unidos do Brasil Rio de Janeiro.

DECRETO N. 7.338 - DE 18 DE FEVEREIDO DE 1909

Publica a adhcsão do Imper'io Ottoruàno á Convenção asslgnnda em Gene
hra, aos 6 de julho de 190ü, para melhorar a sorte dos ferfdoa .e en
termos nos exercitas em campanha.

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil faz
publica a adhesão do Imperio Ottomano á Convenção assignada em
Genebra, aos 6 de julho de 1906, para melhorar a sorte dos feridos
e enfermos nos exércitos em campanha, conforme communicou o
Presidente da Coníederação Suíssa em nota de 3 de setembro de
1907 ao Minister-io das Relações Exteriores, cuja traducção ofâcial a
este acompanha, e com a reserva e a concessão constante da
mesma nota.

Hio do Janeiro, 111 de fevereiro de 1909,21° da Hepublíca ,

AFFO-"SO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Rio-Branco.
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Triuiuação ,
Berna, 3 de setembro de 1907.
Senhor Ministro.
Em nota de 24 de agosto, inclusa por cópia, o Imperial Governo

Ottomauo nos communicou que adhere á Convenção para melhorar
a sorte dos feridos e enfermos nos exercitas em campanha, concluida
em Genebra aos 6 de julho de 1906, sob a reserva de que se ser
virá nos seus exercitas do emblema do Crescente Vermelho para
proteger suas ambulancias,

Fica, entretanto, bem entendido, accrescenta a referida nota,
que o Imperial Governo Ottomano respeitará escrupulosamente a
inviolabilidade da bandeira da Cruz-Vermelha.

Tendo as Potencias representadas na Segunda Conferencia da.
Paz admittido ultimamente que a Turquia possa usar do Crescente
Vermelho e a Pérsia do Leão do Sol como signaes distinctívos do
serviço sanltario das suas armadas nas guerras marltímas, somos
de parecer que seja concedida a essas duas Potencias igual facul
dade lias guerras terrestres.

Queira acceitar, Senhor i\Iinistro,as seguranças da nossa alta
consideração.

Em nome do Conselho Federal Suisso :
O Vice-Presidente,
( Assignado) Brenner.
-f annca:o.
O chanceller da Confederação,
( Assignado ) ltinqicr.
A. Sua Excellencla o Senhor Ministro das Relações Exteriores dos

Estados Unidos do Brazil, Rio de Janeiro.

Trtulucção.
Sublime Porta.
l\Iinisterio dos Negocios Estrangeiros.
24 de agosto de 1907.
Senhor Presidente.
De ordem de Sua Magestade Imperial, Meu Augusto Soberano,

venho communícar a Vossa Excellencia. que o Governo Imperial
adhere á Convenção para' melhorar a sorte dos feridos e enfermos
nos exercitos em campanha, coucluidu em Genebra, aos ti de julho
de 1906, sob a reserva de que se servirá nos seus exercitas do em
blema do Crescente Vermelho. para proteger as suas ambulancías ,

Fica, entretanto, bem entendido que o Governo Imperial' respei
tará escrupulosamente a inviolabilidade da bandeira da Cruz
Vermelha.

Queira aeceitar, Senhor Presidente, as seguranças da minha
mui alta consíderacão .

( Assignado) Tcvfik.
A Sua Excellencia o Senhor Müller, Presidente da Confederação

Suissa.
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DECRETO N. 7.339 - DE 25 DE FEVEREIRO DE :1909
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Altera'o art. ·19 e seus §§ l° e 2" ; art. 50 e seus §§ l°, 2°, 3° e ;lO ; o
pn ragrupho unico do art. "58"; o art. 99 e seus §§ 1° e 2° ; os arts. 100

e 106; os §§ 2° e 3 u do art. 112 e o art. 65 do regulamento. para as
escolas do 1!:xercito ti que se refere o decreto n. 5.698, de 2 de outubro

de. 1905.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, de
accõrdo com o disposto no art. 55 do regulamento para as escolas
do Exercito, approvado por decreto n.1UHJ8, de 2 de outubro de 1905,
resolve alterar os artigos e os paragraphos abaixo mencionados do
citado regulamento, os quaes ficarão assim redigidos :

Art. 4\!. Esta escola fica sob a immediata ínspecção tecbnica
do chefe do Estado Maior do Exercito e tem por fim proporcionar aos
olfieiaes até o posto de capitão, inclusive, que tenham o curso de
sua arma, a instrucção . militar complementar superior que os
habilite para o serviço do Estado Maior do Exercito. O seu curso
será de 2.\, mezes de trabalho effectivo, não sendo perrnittida a
repetição de nenhum dos periodos em que é elIe dividido:

§ 1.0 Entre dous períodos consecutivos, no intervalIo de tres
mezes, os' olliciaes alumnos irão praticar em armas differeutes das
suas, sendo para isso distribuidos pelos corpos da 9" inspecção
militar .

.§ 2.0 Os per iodos escolares serão assim constituidos :

Primeiro periodo

Trabalhos theoricos e pratícos, inclusive equitação, oito mezes;
exames, umrnez ; total nove mezes,

1" aula- Geographla militar da America, precedida das indis
pensáveis noções de geographía militar em geral, estatistica militar.

23 aula -Tactica applicada. Estudo da fortificação sob o ponto
de vista do suas relações com a tactica e com a estrategía.

3" aula Estudo completo dos meios de transporte e de com-
municação (viação Iorrea, aerostação, telegraphia, telephonia, etc.),
sob o ponto de vista militar. Estudo da organização dos exerci tos
sul-americanos, coruprehendendo o seu armamento e respectivos regu
lamentos de manobras e de campanha.

43 aula - Astronomia : estudo theorico e pratico, principalmente
naparte que serve de base ás suas applicações á geodesía ,

;;" aula - Hygien e militar e serviço de saude nos exercítos,

Se(Jundo periodo

Trabalhos theorieos e práticos, inclusive equitação, oito mezes;
exames, um mez; total nove mezes.
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ia aula - Estrategia: historiá militar, comprehendendo o estudo
das princípaes campanhas modernas, especialmente o daquellas em
que o Brazil tem tomado parte.

2" aula - Serviço de Estado Maior (estudo completo).
3a aula - Direito internacional publico, com especial applícação

ao estado de guerra. Direito militar. Noções de economia pofitica.
4a aula - Geodesia . Ilydrographia, no que J'àr necessario ao

serviço do Estado Maior Brasileiro. '
,j" aula - Theoria das projecções : desenho, cópia, reduccão e

ampliação das cartas geographleas. Pratica de .photogràphía militar.
Esboços do terreno a mão livre.

Terceiro periodo

Trabalhos praticos, clnco mezes; provas ünaes e classifícacüo dos
alumnos, um mez; total seis mezes. >

Além de equitação, constará a pratica deste periodo de :
a) pratica de geodesía ;
b) viagem de Estado Maior, dentro das 8a e iJa inspecções mi

litares.
Art. 50. Haverá para cada aula um professor, que será de

preferencía escolhido entre os offíciaes do Exercito, de reconhecida
competencia. .

§ :1.o A pratica do :1 0 e 20 periçdos será dada pelos professores
das respectivas aulas e pelo instructor de equitação

'§ 2. 0 A pratica do 30 periodo, relativa á geodesía e viagem de
Estado Maio!', será ministrada por dons instructores designados
annualmente pelo chefe do Estado Maior do Exercito.

§ 3. o A pratica de linguas falladas, obrigatorla para a franceza
e allemã e facultativa para a inglezu, estender-se-há aos tres
períodos; sendo, porém, feitos os respectivos exames sómente !la fim
do curso.

§ 4. 0 Para a pratica de cada língua haverá até dous professores.
Art , li8.
Paragrapho unico. Na Escola de Estado Maior, o terceiro período

terminará no ultimo dia util de agosto.
Art. 9iJ. Os Jogares de professores, instructores e adj un tos serão

providos por cornmissão, sendo nomeados de preferencía os actuaes
vítallclos em disponibilidade.

§ i. o Poderão tambem ser nomeadas para os cargos acima
pessoas competentes que não pertençam ao Exercito.

§ 2. o Haverá nas escolas de artilharia e engenharia e nas de
appllcação um manípulador pyrotechníeo que será destacado da
fabrica de cartuchos, quando 101' uecessario ,

Art. 100. O commandante e os professores serão nomeados por
decreto; todos os demais funccionarios serão nomeados por portaria
do ministro da Guerra, excepção feita dos auxiliares de esoripta,
continuas, guardas, feitor e serventes, que serão nomeados pelo
commandante da escola.
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Art. 106. Para. a prova escripta de cada aula o ponto será tirado
á sorte com uma hora de antecedencia, estando presente o respectivo
professor. _

Art. :l12.
§ 2. o A. secretaria entregará com a necessaria antecedencía as

provas escriptas de cada aula ao presidente da respectiva commissão
examinadora, para serem por esta julgadas.

§ 3. o O gráo de cada prova será a média das quotas conferidas
.pelos examinadores.

Art. :117. _As turmas para prova oral serão organizadas coníorme
determinar o commandante, ouvido o respectivo professor, não devendo
cada uma exceder de seis alumnos. '

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 1909, 21° daHepublica ,

AFFONSO AUGusto l\ÍORErI'v\ PENl'1A.

Hermes R. ela Fonseca.

DECRETO N. 7.340 - DE 25 DE FEVEREIRO DE iOOO

Crê a mais uma brigada de infantaria de guardas .nacionaes na. comar
eu de Minas do Rio de Contas, no Estado da Bahia.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos da Brasil, para
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro. de :189/), decreta':

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca ele~linas
do Rio de Contas, no Estado da Bahia, mais uma brigada de infantaria
com a designação de :169', a qual se constituirá de tres batalhões do
serviço actívo, ns. 505, 506 e 507, c um do da reserva, sob n. :169,
que se organizarão com os guardas qualificados nos districtos ida' refe
rida comarca.; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 25 ele fevereiro ele 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

AllgUsto Tavares ele Lyra.

Poder Executivo - 1909 10
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DECRETO N. 7.·31.1 - DE 25 DE FEVEREIRO DE 1909

Crêa mais uma brigada de infantaria e uma de cavallaria de guar
das nacionaes na comarca de -Ioazeiro, no Estado da' Bahia.

O Presidente da Hepublíca dos Estados Unidos do Brazil, para
execução do decreto n . '\'31, de 14 de dezembro de 1896, decreta:

Artigo unico. Ficam creadas na Guarda Nacionalda comarca de
Joazeíro, no Estado da Bahia, mais uma brigada de infantaria e uma
de cavallaria, esta com a designação de 83a , que se constituirá de dous
regimentos, sob ns. 165 e 166, e aquella com a de 170S,que se consti
tuirá. de tres batalhões do serviço activo ns. 508, 509 e 510, e um da
reserva, n. 170, os quaes se orgarrízarão com os guardas qualificados
nos distríctos da. referida comarca; revogadas as disposições em con
trario.

Rio de Janeiro, 2;'; de fevereiro de 1909, 21° da Hepublíca,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PE~~A.

A.uàltsto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 7.342 - DE 25 DE FEVEHEIRO DE 1909

Abre ao 1>Iinisterio da Fazenda o credito extruordinar-ic de 4·1:3S7$722 para
pagumcntovao 1° tenente da ..Armada, ..mtonío Leopoldino da Silva, em

virtude de sentença [udieiurla.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização contida no decreto legislativo n. 267, de 7 de janeiro
·proximo findo:

Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito extraordinário
de '\'4:387S722,' para occorrer ao pagamento devido ao 1° tenente da
Armada Antonio Leopoldino da Silva, em yirtude de sentença [udi
daria, conforme a carta precatória expedida pelo Juizo Federal da
la Vara do Districto Federal, em i3 de agosto de 1908.

Rio de Janeiro, 2,j de fevereiro de 1909, 21° da Republica.

AFFO"SO AUGUSTO MOREIRA PEN~A.

Da.vid Campista.
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DECRETO N. 7.343-DE 25 DEFEVEREffiO DE. :1909
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O Presidente da Hepublíoa dos Estados Unidos do Brazil, atten
dendo ao que requereu a Tiie Rio de Janeiro Lighte1'ageCompany, Limi
tetl autorizada a íuuccíonar no Brazil pelo decreto n. 4.615, de 27 de
ont~bro de 1902, e devidamente representada, decreta:

Artigo unico. E' concedida a autorização á The Rio ele Janeiro
Lighterage Companu, Limited, para continuar a funccionar na Republica
com as alterações feitas nos seus estatutos, sob as mesmas clausulas
que acompanharam o citado decreto e ficando a mesma companhia
obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em
vigor.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO l\IOREillA PENM.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

A

Eu abaixo assiguado, traductor publico e Interprete cõrnmercial
juramentado, por nomeação da merítíssima Junta Comruercial da
Capital Federal.

Certifico pela presente que me foi apresentado um documento es
cripto em idioma inglez, afim de o traduzir para a língua vernacula,
o que assim cumpri em razão do meu officio e cuja traducção é a
seguinte:

TRADUCÇXO

Resolução especial « da Rio ele Janeiro Liqhieraqe Company, Limiteâ »

Na assembléa geral annual da companhia supra mencionada, devi
damente convocada e realizada no dia 18 de abril de 1906, foi appro
vada a seguinte resolução especial, e em uma assembléa geral extraor
dlnaria da mesma companhia, igualmente convocada na fórma da lei
e realizada no dia 7 de maio de 1906, foi . ratificada a seguinte reso
lução espeeial.

« Que ficassem alterados os estatutos da companhia. na fórma
abaixo :

a ) substituindo pelas palavras « fíve hundred » (qui.uhentas) as
palavras « one thousand » (mil) no art. 77; .

b) substituindo o art. 78 pelo seguinte:

Os directores que não forem director-gerente terão direito a rece
ber, .a titulo de remuneração, todos annos, a. importancia de
f. 1.000. Essa remuneração será repartida entre directores na pro-
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porção e do modo que combinarem opportunamente, ou, na falta. de
accôrdo, em partes iguaes. Qualquer director que o fôr durante parte
de um armo terá direito a uma quota proporclonal dessa remuneração.
A companhia em assembléa geral poderá augrnentar a ímportancla
dessa remuneracao.

Os dírectores terão mais o direito de receber todas as suas
despezasde viagens. e quaesquer outros gastos por elles feitos com
justificação para assistirem ás assembléas de dírectores ou de socios
ou de qualquer outra fórrna no interesse dos negociosda companhia.i-
R. E. Jolinson, presidente.

Por cópia conforme.-H. F. Bartlelt, registrador de sociedades
anonymas. Estavam os competentes sellos ingleses. Registrada 41.875.
o de maio de 11l06.

Saibam todos que a presente virem que eu, John William Peter
Jauralde, da cidade de Londres, tabellião publico devidamente provido
e juramentado, certifico pela presente que a assignatura "H. .F. Bar
tlett » subscripta á cópia junta de uma resolução especial da Rio ele
Janeiro Liyhteril(je Compatuj, Limited, é a verdadeira assignatura de
Herbert Fogelstrorn Bartlett, registrador de sociedades anonymas,
feita por seu próprio punho e com a sua Iettra .

Em fé e testemunho do que firmei a presente que sellei com o
meu seno oflícíal.

Datada em Londres, neste dia 16 de maio de 11l06. A. D.-J. TV.
P. Jauraltie, tabellião publico. Estava o sello do referida tabellião
publico Jauralde.

Reconheço verdadeira a assignatura retro de J. W. P. Jauralde,
tabellião publico desta cidade, e para constar onde convier, apedido
domesmo, passei a presente, que assignel e fiz sellar com o sello das
armas deste Consulado da Republica dos Estados Unidos do Brazil em
Londres, aos 16 de maio de H)06. (SobI'e uma estampilha brazileira
do sello consular ): F. ~1lt'es Vieira, consul geral, Estava a chancella
do referido Consulado Geral do Brazil.

Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. F. AlvesVíeíra, consul
geral em Londres. (Sobre dnas estampilhas federaes valendo collecti
vamente 550 réis): Rio de Janeiro, 8 de.junho de 11l06.:-Pelo director
geral, .t1le:Z:Clnelrino de Oliveira. Estava a. chancella da Secretaria das
Helacões Exteriores.

Êstavam colladas duas estampilhas federaes valendo collectiva
mente 600 réis, inutilizadas na. Hecebedoria da Capital Federal.

Nada mais continha a referida certidão, que bem e fielmente
verti do proprio original, ao qual me reporto.

Em fé do que passei a presente, que sellei com o se110 do meu
offício e assígno nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 8 de junho de 11l06.

Rio de Janeiro, 8 de junho de 11l06. -Manoel ele Mattos Fonseca.

74.i31i35-lqscripto 131.119,31 de dezembro de 1\J08-Se110 do
Archívo de Companhias, 11 de janeiro de fllOIl. Wo ele Janeiro Lighte
rClye Compan!J, Limiteâ. Resolução especial. Adaptada em li de de-



ACTOS DO PÓDER.R~ECUTrvO 149

zembro de 1905. Confirmada em28 de dezembro de 1905.-Na assem
bléa geral extraordinar iada companhia denominada Rio de [aneiro
Lightel'age Company, Limitetl, devidamente convocada e celebrada no
escriptorlo dá companhia na cidade de Londres, 7 Union COUl't, Old
Broad Street,em 11 de dezembro de 1905, a resolução especial que
segue foi de~jdamente adoptada ; e em outra assernbléa geral extra
ordinaria posterior da dita companhia, tambern devidamente convo
cada e celebrada no mesmo legar em 28 de dezembro de 1908, a dita
resolução especial foi devidamente sonfinnada, a saber:

Qne os estatutos da companhia sejam modificados na fórrna
seguinte:

A) Supprimíndo-se o art. 3°, os arts. 29 a 37, inclusive, e o
art. 118;

B) Supprimindo-se as palavras" na occasião de qualquer oííere
cimento de aeções a subscripção publica» na primeira linha do
art , so;

C) Inserindo-se os artigos seguintes depois do art. so:
8 A. O numero dos membros da companhia (á exclusão de pessoas

no serviço da companhia) não deverá. exceder a cíncoenta. Fica,
porém, entendido para os effeitos deste artigo, que no caso em que
duas ou mais pessoas possuírem uma ou mais acções da companhia,
conjunctamente, considerar-se-hão como um só membro. ..

S B. Não serão offerecidas fi subscrípção publica nenhumas seções
ou debenturcs da companhia.

D) Supprimindo-se o art. 17 e inserindo em seu legar o artigo
seguinte:

17. A directoria póde recusar-se a inscrever qualquer transfe
rencla deaccões sem indicar o motivo de tal recusa.-.T. õlackenzie,
secretario-Armitage e Chapple, tí,j Bishopsgate 8treet Wilhin. E. C.
E'eópia conforme.-lI. F. Bartlett, archivísta de companhias ano
.nymas.

Eu abaixo assígnado, Nicasio Robert Jauralde, tabellião publico,
devidamente encartado e juramentado, em exercicio nesta cidade de
Londres, certifico que a assignatura " H. F. Bartlett » subscripta no
fim da. cópia da resolução especial marcada "A)) junta da Companhia
denominada Rio de Janeiro LighteJ'a(Je ConilJany, Limiteil, é averda
deira assignatura do Sr. lIerbert Fogelstrom. Bartlett, archivista de
companhias anonymas. Outrosim, certifico que o documento também
annexo marcado «B» é uma verdadeira e fiel' traducção ela dita cópia
de resolução especial para a lingua portuguesa.

E para constar onde convier, dou a presente que assígno e se110
com Ó se110 do meu offlcio em Londres aos 13 dias de janeiro de 1909.
-N. R . Iauralde, tabellíão publico.

N. 34-Reconheço verdadeira a assígnatura retro de N. R. Jau
ralde, tabellíão publico desta cidade, e para constar onde convier a
pedido do mesmo passei a presente que assignei e fiz sellar com o selIo
das armas deste Consulado da Republica dos Estados Unidos do Brazil
em Londres, aos 13 de-janeiro de 1909.-No impedimento do consul,
Luiz Augusto ela Costa, více-consul.
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zembro de :190S. Confirmada em28 de dezembro de190S.-Na assem
bléa geral extraordinariada companhia denominada Rio de Janeiro
Ligltterage Com]Jany, Limitetl, devidamente convocadae celebrada no
escriptorlo da companhia na cidade de Londres, 7 Union Court, Old
Broad Street,em H de dezembro de 1905, a resolução especial que
segue foi de1}jdamente adoptada ; e em outra assembléa geral extra
ordinaria pôsterlor da dita companhia, também devidamente convo
cada e celebrada no mesmo logar em 2S de dezembro de 1905, a. dita
resolução especial foi devidamente sonfinnada, a saber:

Que os estatutos da companhia sejam modificados na fórma
seguinte:

A) Supprirnindo-se o art. 3°, os arts. 29 a 37, inclusive, e o
art. 118;

B) Supprirnindo-se as palavras (C na occasião de qualquer ofíere
cimento de acções a subscrípção publica II na primeira linha. do
art. so;

C) Inserindo-se os artigos seguintes depois do art. so:
8 A. O numero dos membros da companhia (á exclusão de pessoas

no serviço da companhia) não deverá exceder a cincoenta . Fica,
porém, entendido para os effeitos deste artigo, que no caso em que
duas ou mais pessoas possuirem urna ou mais acções da companhia,
conjunctamente, considerar-se-hão corno um só membro.

S B. Não serão offerecidas a subscripção publica nenhumas acções
ou dcbentures da companhia.

D) Supprimindo-se o art. 17 e inserindo em seu logar o artigo
seguinte:

17; A dírectoría póde recusar-se a inscrever qualquer transfe
rencia de -acçõessem indicar o motivo de tal recusa. -J. Mackenzie,
secretario-Armitage e Chapple, tj,j Bishopsgate Street Wilhin. E. C.
E'eópia conforme.-H. F. Bartlett, archivista de companhias ano
.nymas.

Eu abaixo assignado, Nicasio Robert Jauralde, tabellião publico,
devidamente encartado e juramentado, em exercício nesta cidade de
Londres, certifico que a asslgnatura (C H. F. Bartlett II subscripta no
fim da. cópia da resolução especial marcada «A» junta da companhia
denominada Rio de Janeiro Ligltterage Conipany, Limited, é averda
deira assignatura do Sr. Herbert Fogelstrom Bartlett, archivista de
companhias anonymas. Outrosim, certifico que o documento tambem
annexo marcado «B» é uma verdadeira e fiel' traducção da dita cópia
de resolução especial para a língua portugueza.

E para constar onde convier, dou a presente que assígno e sello
com osello do meu officio em Londres aos 13 dias de janeiro de 1909.
-N. R. [auralde, tabellião publico.

N. 34-Reconheço verdadeira a assígnatura retro de N. R. Jau
ralde, tabellião publico desta cidade, e para constar onde convier a
pedido do mesmo passei a presente que assignei e fiz sellar com o sello
das arma" deste Consulado da Republica dos Estados Unidos do Brazll
em Londres, aos 13 de-janeiro de 1909.-No impedimento do consul,
Luiz Augusto elaCosta, vica-consul.
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Reconheço verdadeira a assígnatura do Sr. Luiz Augusto da Costa
více-consul em Londres. '

Rio de janeiro, 4 de fevereiro de 1909.-Pelo dlrector geral,
Greqorio Pecequeiro elo A./llal'al.

Recebi f O.B.3.-Costa.
A legalização da firma consular é facultada ou na Secretaria de

Estado das Relações Exteriores no Rio de Janeiro, ou em quaesquer
das repartições fiscaes da Republjca.

DECRETO N.7.344 - DE 25 DE FEVEREIRO DE 1909

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazll, usando
da autorização que lhe foi conferida 'pelo decreto legislativo n . L 180,
de 25 de fevereiro de 1904, decreta: .

Artigo unico.Ficam approvadas as clausulas que com este baixam,
assígnadas pelo ministro da Indústria, Viação e Obras Publica, para
o contracto com a Companhia Madeíra-àlamoré Railway, cessionaria
do contracto de construcção da Estrada de Ferro Madeira e Mamoré,
de arrendamento da mesma estrada de ferro.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Miguel Calmon: elu Pin e Almeicla.

Clausulas a que se refere o decreto n , 7.344 desta data

I

A Estrada de Ferro Madeira e Mamoré, para cuja eonstrucção foi
celebrado com (I engenheiro civil Joaquim Catrambyo contracto auto
rizado pelo decreto n. 6.103, de 7 ele agosto de 1906 e transferido á
Companhia Madeíra-Mamqré Haílway, em virtude dó decreto n. 6.838,
de 30 de janeiro de 1908, será arrendada a esta mesma companhia
pelo prazo de 60 annos, contados de Ide janeiro de 1912.

Durante este prazo o trafego da estrada não poderá ser interrom
pido, salvo caso de força maior, a juizo do Governo.

11

A estrada de ferro será entregue á companhia por secções, á 'me
dida que fôr sendo concluida a respectiva construcção : a 1& secção
irá do porto de Santo Antonio, no rio Madeira, á estação de Jacy Pa
raná, e cada uma das demais terá cerca ele 50 kilometros de extensão.



ACTOS DO PODER EXECUTIVO

III

151

o preço do arrendamento constará :
1°. Das seguintes contribuições sobre a renda -bruta, em papel

moeda:
a) 5"/0 da renda bruta annual no periodo! de janeiro de 1912 a

31 de dezembro de 1931 ;

b) 10"/0 de renda bruta annual no período de 1 de janeiro de 1932
a 31 de dezembro de 1951 ; -

c) 20 "[« da renda bruta annual no" periodo de 1 de janeiro de
1952 a 3i de dezembro de Hl7L

2° Da contribuição 20'/0 da parte da renda liquida que exceder a
J2"/o sobre o capital fixado na íórma da clausula seguinte.

IV

Para os eífeitos do contracto de arrendamento serão consi
derados:

10. Como capital:
Uma somma inicial devidamente justificada pela companhia e

approvada pelo Governo e as quantias autorizadas pelo Governo para
serem levadas a esta conta, na qual nenhuma importancia poderá ser
incluida sem que preceda approvação do Governo e represente despeza
por elle previamente autorizada.

20
• Como renda bruta:

A somma de todas as rendas ordinarias, extraordínarlas e even
tuaes arrecadadas pela companhia arrendataria .

3°. Como despesas de custeio :

Todas as que forem relativas ao trafego da estrada de ferro, á
conservação ordinária e extraordinária da linha, edifícios e suas de
pendencias, á renovação do material fixo e rodante, as resultantes de
accídentes 11a estrada, roubos, incendios, seguro e de todos os -casos
de força maior; as de administração na Europa approvadas pelo
Governo, e as de fiscalização por parte deste.

40
• Como renda liquida:

A differença entre a renda bruta e as despezas de custeio au
gmentadas das contribuições pagas pela companhia, como preço do
arrendamento, nos termos da clausula I1I, n. -lO.

v

A tomada de contas para 'Pagament.o das contribuições de que
trata a clasula III será feita por processo ídentico ao que vigorar para
o pagamento de garantia de juros.
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No primeiro semestre de cada anno a renda bruta arrecadada
será considera.da provisoriamente como metade da renda bruta
annual.

A liquidação definitiva das contribuicões devidas á Fazenda Na
cional pelo arrendamento da estrada de ferro far-se-ha na tomada de
'contas do segundo semestre de cada anno, de accôrdo com a renda
bruta de ,todo o anno ,

Concluidas as tomadas de contas semestraes, a companhia arren
dataria recolherá aoThesouroFederal, no prazo de 10 dias, as con
tribuições que houverem sido apuradas.

VI

A companhia receberá a estrada e suas dependencias mediante
um inventario que, como o respectivo termo de entrega, será lavrado
em duas vias, ficando uma em seu poder e outra no da repartição
fiscalizadora. . '

Sempre que houver aequisição de material ou' forem elfectuadas
obras novas levadas á conta de capital, ou quando se tornar ímpres
tavel o material em serviço, naosendo substituído a juizo do Governo,
serão feitos nesse inventario os necessarlos accrescímos ou deducções,

Findo o arrendamento, encampado on rescindido o contracto,
a compauhia entregará a estrada por esse inventario, com os accres
cimos ou deducções que elle houver solfrido. Esse inventario servirá
tambem para o recebimento pelo Governo e entrega da estrada á
companhia no caso de occupação temporaria.

VII

Será concedido á companhia durante o prazo do arrendamento:
a) 9 direito de desapropriar por utilidade publica, na fórma da

lei, Os terrenos e bemfeitorias necessaríos aos serviços da estrada j
b) a isenção de direitos de importação, nos termos da legislação

aduaneira em vigor, para o material destinado ao custeio da estrada.
Sendo federaes os serviços a cargo da companhia estão elles

isentos do pagamento de impostos estaduaes e munícipaes ,

VIII

o Governo poderá occupar temporariamente a estrada. Neste
caso, pagará á companhia uma indemnização igual á média da renda
liquida dos períodos correspondentes no quinquennio precedente á
occupação ou nos annos anteriores, caso não haja ainda decorrido
um quinquennio, ou <.\. média da renda liquida nos mezes anteriores,
caso não haja ainda decorrido um anno ,

IX

o Governo poderá fazer a encampação do contracto depois de 31 de
dezembro de 1940.
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A indemnização corresponderá neste caso, a 25 "lo da renda liquida
média annual verificada no ultimo quinquennic, multiplicada pelo nu
mero de annos que faltarem para terminação do arrendamento e mais
o capital fixado 110s termos da clausula IV, deduzida' delle a com
petente amortização, calculada pela fórmula

(1 -+ 0,06) n - 1
A=a-----

6,-D6

sendo A o capital primitivo, a a dotação annual da amortização e 11

a
o numero de annos do contracto e - a taxa de amortização.

A

Fica entendido que a presente clausula só é applicavel aos casos
ordinários e que não abroga o direito de desapropriação por utilidade
publica que tem o Estado.

x

A companhia obriga-se a admittir 9U manter, a juizo do Governo,
trafego mutuo com as emprezas de viação ferrea e fluvial, e, bem
assim com a Repartição Geral dos Telegraphos, na fórma das leis e
dos regulamentos em vigor e de conformidade com as normas ada
ptadas ua Estrada de-Ferro Central do Brazíl, e a estabelecer per
curso mutuo com as estradas de ferro, a que for applicavel, conforme
as disposições adoptadas nas estradas de ferro de Santos' a Jundíaliy
e Paulista, submettendo os respectivos accôrdos á approvacno do Go
verno.

XI

o Governo reserva-se o direito de fazer executar pela companhia
oupor conta della, durante o prazo do arrendamento, as alterações e
novas obras, cuja necessidade a experiencia haja indicado em relação
á segurança publica, policia da estrada de ferro ou ao trafego.

XII

A companhia fica obrigada a augmentar o material rodante em
qualquer época, desde que este se torne insufflcieute para atterider
satlsfuctorlamente ao desenvolvimento do trafegoçecmprehendídos os
carros destinados exclusivamente ao transporte de gado em pé.
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XIII

Todas as Indenmizações e despesas motivadas por quaesquer con
strucções effectuadas em virtude do contracto de arrendamento ou pela
conservação do trafego e reparação da estrada de ferro correrão, ex
clusivamente e sem excepção, por conta da companhia.

XIV

A companhia obriga-se a cumprir as disposições do regulamento
de 26 de abril de 1857 e, bem assim, quaesquer outras da mesma na
tureza que forem adoptadas para .a físcallzacão, segurança e policia
das estradas de ferro, urna vez que não contrariem as presentes clau
sulas.

XV

A companhia fica obrigada a conservar com cuidado durante todo
o tempo do arrendamento, e a manter em estado de preencherem
perfeitamente o seu destino, tanto a estrada de ferro e suas depen
dencías, como o material rodante, sob pena de multa ou de ser a
conservação feita pelo Governo á custa da companhia.

No caso de interrupção do trafego excedente de oito dias conse
cutivos, por motivo não justificado, o Governo terá o direito de impõr
urna multa por dia de interrupção igual á renda liquidado mesmo dia
no anno anterior ao da interrupção e restabelecerá o trafego por conta
da companhia.

XVI

Durante o tempo do arrendamento, o Governo não concederá
nenhuma estrada de ferro arrendada dentro de uma zona' de 20
kilometros para cada lado do eixo da estrada e na mesma 'direcção
desta. O Governo .reserva-se, porém, O' direito de conceder outras
estradas de ferro que, tendo o mesmo ponto de partida e direcções di
versas, possam approximar-se e até cruzar alinha arrendada, com
tanto que, dentro ,da referida zona, não recebam generos nem pas
sageiros.

XVII

Os preços dos transportes serão fixados em tarifas approvadas pelo
Governo, não podendo exceder os dos meios ordinarios de conducção
ao tempo da organização das mesmas tarifas. As tarifas serão re
vistas, pelo menos, de tres em tres annos, 'a contar da data da appro
vação, por determinação do Governo, 'tendo-se principalmente em
vista' favorecer a producção nacional.
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XVIII

Hí5

Pelos preços fixados nessas tarifas, a companhia será obrigada a
transporta I', constantemente, com cuidado, exactidão e presteza as
mercadorias de qualquer natureza,' os passageíres e suas bagagens, os
anímaes domesticos ou outros e os valores que lhe forem confiados,

XIX

A companhia poderá fazer todos os transportes por preços ínfe
riores aos das tarifas approvadas pelo Governo, mas de um modo geral,
sem prejuízo, nem favor de quem quer que seja. Estas baixas de preços
só se farão effectívas com o consentimento do Governo, sendo o publico
avisado por meio de annuncíos affíxados nas estações e insertos nos
jornaes, com oito dias de antecedencia. .

Si a companhia fizer transporte por preço inferior ao das tarifas
sem esse prévio consentimento, o Governo poderá applícar a mesma
reducçao a todos os transportes de igual categoria, isto é, pertencentes
á mesma classe da tarifa. Os preços assim reduzidos não serão ele
vados, do mesmo modo que no caso de prévio consentimento do Go
verno, sem autorização expressa deste, avisando-se o publico com um
mez, pelo menos, de antecedencia.

As reducções :concedidas a indigentes não poderão dar legar á
applicação deste artigo.

xx
A companhia obriga-se a transportar gratuitamente:
:lo, os colonos e ímmígrantes, suas bagagens, ferramentas, uten

silios e instrumentos aratcrlos :
2°, as sementes e as plantas enviadas pelo Governo da União ou

dos Estados para serem gratuitamente dístríbuídas pelos lavradores,
os anímaes reproductores introduzidos com o auxilio dos referidos go
vernos e os objectos destinados a exposições officiaes;

3°, as malas do Correio e seus conductores, o pessoal encarregado
por parte do Governo ao serviço da linha telegraphica e o respectivo
material, bem como qualquer somma de dinheiro pertencente ao The
souro Federal ou ao Estado, sendo os transportes etfectuados em carro
especialmente adaptado para esse fim. .

Serão transportados com abatimento:
De 50"/o sobre os preços das tarifas:

:lo, as autoridades, escoltas políciaes e respectivas bagagens,
quando em diligencía ; .

2°, todos os generos enviados pelo Governo da União ou .dos Es
tados para soccorros públicos, em caso de secca, inundação, peste,
guerra ou outra calamidade publica.

De 30"[; sobre os .preços das tarifas :



Hí6 Acros DO PODER EXECUTIVO

As munições de guerra e qualquer numero de soldados do Exer
cito e da Guarda Nacional ou ela Policia com seus oflíciaes e respectiva
bagagem, quando em serviço publico. .

Todos os mais passageiros e cargas do Governo da União não
especificados acima serão transportados com abatimento de 15"10.

Terão tambem o abatimento de'15% os transportes de materiaes
que se destinarem a construcqão e custeio dos ramaes e prolonga
mentos da propria estrada.

Sempre que o Governo o exigir, conforme as circumstancias ex
traordinarias, a companhia porá as suas orelens todos os meios de
transporte de que dispuzer. .

Nesse caso, o Governo, si preferir, pagará á companhia o que fôr
convencionado pelo uso da estrada e ele todo o seu material, desde
que não exceda o valor da renda liquida média de periodo identico,
nos últimos tres annos,

XXI

o Governo poderá fazer, depois de ouvida a companhia, concessão
de ramaes para uso particular, partindo das estações ou de qualquer
ponto da linha arrendada, sem que a companhia tenha direito a qual
quer indemuização, salvo si houver angmento eventual de despeza de
conservacão.

Todas' as obras definitivas ou provisorias necessárias para obter,
neste caso, a segurança de trafego serão feitas sem onus para a com
panhia. .

XXII

Ficará a companhia constituida em mora ipso juro e obrigada por
isso ao pagamento do juro de 9 % ao anno, si não pagar dentro de
10 dias da tomada de contas as quotas de arrendamento' de que trata
a clausula IH, ou si não pagar dentro de 10 dias. do inicio do
semestre a respectiva quota de fiscalização de que trata a clausula:
XXXIV, ou si não pagar dentro de 10 dias da entrega da guia de re
colhimento as multas que lhe forem impostas de accõrdo com o con
tracto.

XXIII

Sempre que o Governo entender, extraordinariamente, mandará
inspeccionar o estado das linhas, suas dependencias e material ro
dante.

O representante do Governo será acompanhado pelo da companhia
e estes escolherão desde logo um desempatador, decidindo a sorte
entre os dous nomes indicados, Um pelo representante do Governo e
outro pelo da. companhia, caso não cheguem a um accôrdo. Desta in
specção lavrar-se-há um termo, consignando-se os serviços a fazer, afim
de assegurar a boa conservação da estrada e regularidade do trafego,
e fixando-se os prazos em que elles devam ser executados'.
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A companhia fica obrigada a dar cumprimento ao que lhe fór de
terminado nesse termo e dentro dos prazos nelle fixados. Não o fa
zendo; será, multada e novos prazos serão marcados pelo Governo.
A falta de cumprimento dentro do novo prazo será, punida com a res
cisão do contracto, na fórrna da clausula XXVII.

XXIV
A. companhia obriga-se :
10. A exhibir, sempre que lhe fór exigido, os livros de-receita, de

despeza, de custeio da estrada, o seu movimento, a prestar todos os es
clarecimentos e informações em relação ao trafego da mesma estrada
que forem reclamados pelo Governo, pela Repartição Federal de Fis
calização das Estradas de Ferro ou por quaesquer funccionarios COlIl:
petentemente autorizados; e bem assim a entregar semestralmente
a esta repartição o relatório circumstanciado dos trabalhos em con
strucção e da estatística do trafego, abrangendo as despesas de custeio
convenientemente especificadas, e o peso, .volume, natureza equalí
dade das mercadorias que transportar, com declaração das.distancias
médias por ellas percorridas, da receita de cada uma das estações e
da estatisticade passageiros, estes devidamente classificados, po
dendo o Governo, quando o entender conveuiente, indicar modelos
para as informações que a companhia tem de lhe prestar regular
mente;

2°. A acceitar como definitiva e sem recursos a decisão do Go
verno sobre as questões que se suscitarem relativamente ao uso reei
proco das estradas de ferro que estiverem a seu cargo ou pertencerem
á, outra ernpreza, ficando entendido que qualquer accórdo que celebrar
não prejudicará, o direito do Governo ao exame das respectivas estí
pulações e a modificações desta, si entender que são offensivas aos
interesses da União;

30
• A submetter á, approvação do Governo, antes do começo do

trafego, o quadro dós seus empregados e a tabella dos respectivos ven
cimentos, dependendo igualmente de autorização. e .approvação deUe
qualquer alteração posterior.

XXV

Pela Inobservancia de qualquer das presentes clausulas, para a
qual não se tenha commínado pena especial, poderá, o .Governo impor
a multa de 500S até 10: OOOS e do dobro na reincidencia .

XXV!

A renda bruta da companhia e a caução a que se refere a clau
sula XXXV respondem pelo pagamento das contribuições e multas es
tipuladas no presente contracto ,

As contribuições e multas serão cobradas executivamente; 1I0S
termos do art. 52, lettrasb e c, parte V, do decreto n. 3.081, de
5 de novembro de 1888, caso não sejam pagas nos prazos estipulados.
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Para estes pagamentos ,O Governo poderá fixar prazos definitivos,
dando legar á. applícação do disposto na clausula. seguinte.

XXVII

Si, decorridos os prazos fixados na fórma do contracto, o Governo
não quizer prorogal-os, poderá. de pleno direito declarar caduco o
mesmo contracto, independentemente de interpellação ou acção ju
dicial sem que a companhia tenha direito á índenmização alguma e
perdendo, além disso, a caução de que trata a clausula XXXV, salvo
caso de força maior, a juizo do Governo, e sómente elelle. . .

Fica entendido que a rescisão do contracto de construcção da es
trada, a que se refere a clausula I, determinará ipso facto a do da
arrendamento ora autorizado.

XXVIII

A companhia não poderá. transferir o contracto de arrendamento
ou parte delle sem prévia autorização do Governo, sob pena de cadu
cidade nos termos da clausula anterior.

XXIX

No caso de desaccõrdo entre ° Governo e a companhia sobre a
inteUigencia das presentes clausulas, será esta decidida por dous ar
bitros, dos quaes um nomeado pelo Governo e outro pela companhia,

Si os arbitres nomeados 'não chegarem a accõrdo, cada uma das
partes indicará. tres nomes e a sorte designará dentre os seis o desem
patador,

XXX

A companhia, organizada de accõrdo com as leis e regulamentos
am vigor, terá. representante ou domicilio legal da Republica.

As duvidas ou questões que se suscitarem entre ella e o Governo,
ou entre ella e os particulares, estranhas á intellígencía das presentes
clausulas, serão resolvidas de accõrdo com [1 legíslação brazilelra e
pelos tríbunaes brazileiros.

O fôro para todas e quaesquer questões, seja a companhia autora
ou ré, será. o da União.

XXXI

A estrada. de ferro, comprehendendo as estações, officínas, de
positos e mais edifícios, dependencias c bemíeitorias, as linhas tele
graphicas e todo o material fixo e rodante, assim como o material em
serviço do almoxarifado, preciso para os differentes misteres do trafego
e devendo corresponder ás necessidades de um trimestre, reverterá á
União findo o prazo do arrendamento, livre e desembaraçado de
quaesquer onus, sem que a companhia tenha direito a indemnização
alguma.
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XXXII

:1.59

A companhia poderá em qualquer tempo, sem prejuizo dedireltos
de terceiro, empregar a electrícidade na estrada de ferro arrendada,
no todo ou em parte, bem como 'nas respectivas offícinas, devendo
neste caso ser observado o disposto no decreto n. 5.407, de 27 de de
zembro de 1904.

XXXIII

Será, outrosím, permittido á companhia, resalvados os direitos de
terceiro e sem privilegio, estabelecer, observadas as instrucções expe
didas pelo Governo, linhas de' navegação .fluvial que concorram para
o desenvolvimento' da renda da estrada, e bem assim construir es
tações e armazéns destinados ao recebimento de mercadorias, podendo
sobre estes emittir uiurrants na fórma das leis e regulamentos em
vigor.

XXXIV

Para as despezas da. fiscalização do eontracto por parte do Go
verno, a companhia. recolherá annualmente ao Thesouro Federal, por
semestres adiantados, a quantia de 36:OOOS, durante o prazo do
arrendamento.

XXXV

Durante o perlodo da construcção da estrada, a caução de que
trata a clausula XIII do decreto n. 6.103, de 7 de agosto de 1906,
servirá também para a 'garantia do contracto de arrendamento a que
se referem as presentes clausulas.

Verificada a fiel execução do contracto referente a essa con
strucção, será retida, por occasião da entrega da caução devida á com
panhia, a importancia de 500:0008, quepermanecerá depositada no
Thesouro Federal como caução para garantia do alludido contracto
de arrendamento, devendo ser nessa conformidade completada pela
companhia no caso de ser inferiora essa importancia .

.-\S cauções poderão ser feitas em apolices do juro de 5 "lo ao armo,
papel-moeda, ou em dinheiro, não vencendo o juros nesta hypothese.

XXXVI

A companhia obriga-se a fundar nucleos coloniaes, com familias
de agricultores estrangeiros ou nacionaes, pelo menos um em cada
trecho de 100 kiloruetros, de accórdo com o onus e vantagens esta
belecidos para o serviço de povoamento do solo pelo decreto n. 6.455,
de 1\) de abril de 1907. Os planos desses nucleos serão apresentados
ao Governo, para a necessária approvação, dentro de dous annos,
contados da data da entrega ao trafego dos trechos correspondentes
da estrada de ferro.
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XXXVII

Ficará. .sem etíelto o presente decreto si o respectivo termo do
contracto deixar de ser assignado pela cornpanhia dentro do prazo de
30 dias, contados da data da publicação do mesmo decreto no Diario
Official.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de HlO\}.- Miguel Calmon du Pin
e Almeida.

DECRETO N. 7. 3!f5 - DE 4 DE 11ARÇO DE 1909

Abre ao :Millisterio da Marinha o uredito especial de 16.:000$ para trata
tumento em Poços de Caldas, de ofíieiaes e praças da Armada,

O Presidente da Hepublíca dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização contida nO.lIrt.9°, IV, lettra tl; da lei n. 2.050, de 31,
'de dezembro de 1908, resolve abril' ao Míuísterío da Marinha o credito
especial de 1():000$ para attender á despeza com tratamento, no
Hotel da Empreza em Poços de Caldas, do ofãciaes e praças que, em
inspecção de saúde, forem julgados no caso de precisar delle.

Rio de Janeiro, 4 de março Cle1909, 21° da Bepublica.,

AFFo:NSO AUGUSTO illoRElHA PEIiNA.

Alexandrino Faria do iilencal'.

DECRETO N. 7.346 - DE !~ DE 11Anço ,DE,1909

Abre ao Mi nis tcrio da Fazenda o credito de 20 :162$034, supplomerrtar á
verba O' - Recebedorla de Capital Federal - do exercício de 1008.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização contida. no art. 37 da lei n. L 841, de 31 de dezembro
de 1907, resolve abril' ao Ministerio da Fazenda o credito de 20: 162S034,
supplementar á verba 93 - Recebedoria da Capital Federal- do exer
cicio de 1908.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

David Campiita.
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DECRETO N: 7.34:7 - DE 4 DE MARÇO DE 1909

161

Abre ao ~Iinisterio da JUSti!;H e Negocies Interiores o credito extraor
d inarto de 80 :000$ para ucquisição de mobiliario, tupeçarjns e outros
objectos nceessur-ios no novo edificio do Supremo Tribunal Federal.

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização concedida pelo art. 20 do decreto legislativo n . 2.047,
de 31 de dezembro de 1908, resolve abrir ao Mluísterio da Justiça e
Negocios Interiores o credito extraordinario de 80:000S para acquisição
de mobiliario, tapeçarias e outros objectos necessarios ao novo edificio
do Supremo Tribunal Federal.

Rio de Janeiro, 4 de março de 1909, 21° da Hepublica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA•

.Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 7. 348 ~ DE 4 DE ~lARÇO DE 1909

Approva a planta çla p,arte da pedreira li desapropriar no kilometro 233+200,
do ramal de S. Paulo, na Estrada de Ifcrro Central do Brazil, necessaria
no lastrumento do mesmo ramal.

O Presídente da Hepublíca dos Estados Unidos do Brasil, de accórdo
com o art. 8° elo regulamento approvado pelo decreto n.4.956, ele
9 ele setembro ele '1903,' decreta:

Artigo uuico , Fica approvada a planta que com este baixa rubri
cada pelo dírector geral de Obras e Viação da respectiva Secretaria
de Estado da parte ela pedreira a desapropriar no kilometro 233+200,
do ramal ele S. Paulo, na Estrada de Ferro Central do Brazil, neces
saría ao lastramento do mesmo ramal.

Rio de Janeiro, 4 de março ele 1909, 21° da Hepublica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

Poder Executivo - 1909. Il
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DECRETO N. 7. 3Hl - DE A DE )IArrçO DE'1\)09

Approva as modifíeações feitns pela Conferencia de Lisboa, em 1908, no texto
do rcgulnmcnro do ser-viço telegruphico internacional, revisto eIU Londres
em 1903.

o Presideute da Republica dos Estados Unidos do Brazil, conside
rando que as modificações feitas pela Conferencia de Lisboa, em 1\)08,
no texto do regulamento do serviço telegraphíco internacional esta
tuido na Convenção Telegraphíca de S. Petersburgo, de 1875, á qual
adheríu o Brazil, em 1877, c revisto em Londres, em H)03, attendem ás
necessidades e oonveníencias dos telegraphos brazileiros, decreta.:

'Art. 1.0 Ficam approvadas as modíücações feitas pela Conferencia
de Lisboa, em H)08, no texto do regulamento telegraphíco adoptado
pela Convençüo Telegrnphica de S. Petersburgo, ele 1875, 'e revisto
pela Conferencia de Londres em 1903.

Art. 2. ° As referidas modiftcacões entrarão em vigor no dia 1 de
julho de 1909. '

Ar1. 3. ° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, .} de março de~90\), 21° da Hepublica.,

AFF01iSO AUGUSTO MOIlEillA PE1i1iA .

.1li!J1Wl Calmon clu Pin e .Almeida.

DECRETO N. 7.350-DE 11 DE mIlço DE 1909

Approva o ' regulamento para a: Confederução do 'rira Brazileiro e 05 ("gt,atutús
para as sociedudcs incorporadas ú mesma Confederac;ão .

. O Presidente ela Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil resol ve,
em vista do disposto no art. H do decreto legislativo n , 2.067, de 7
de janeiro ultimo, approvar o regulamento pura a confederação do
Tlro Brazileiro e os estatutos para as sociedades incorporadas á
mesma Confederação, os quaes com este baixam, assígnadospelo ma
rechal Hermes Rodrigues da Fonseca, Mlnístro da Guerra,

Hio de Janeiro, 11 de março de 1909, 21° da Hepublica ,

AFFo)iSO AUGUSTO MorrEm.\. PEIi"'\'.

Hermes a. da Fonseca.
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Reg'ul;;ul1el1to pa,ra, a, COll:f"eclera,ção do Tiro
Bra,zileiro~a que se re:f"ere o decreto desta,
da,ta.

CAPITULO

FINS DA CONFEDERAÇÃO DO TIRO BRAZILEIRO

Art , 1.0 De accõrdo com o decreto legislativo n. 2.067, de 7 de
janeiro de 1909, é mantida a Confederação do Tiro Brazileíro, ímme
diatarnente subordinada ao Ministerio da Guerra e dependente na
parte technica do Estado-àlaior do Exercito.

Art. 2. o A Confederacão do Tiro Brazileiro é a reunião de todas
as sociedades nacionaes cÍe tiro de guerra que preencherem e acceí
tarem as condicões estabelecidas no decreto acima referido e neste
regulamento. ' .

Art. 3. o O fim da Confederação é methodizar a instrucção militar
nas sociedades de tiro, ·auxiliar e encorajar os esforços destas socie
dades e promover a incorporação de outras, de modo que cada muni
cípio tenha pelo menos uma.

CAPITULO II

DA DillECÇÃO

Art. 4.0 A direcção da Confederação compor-se-lia de um director,
um sub-director secretario, nm thesoureiro e tres amanuenses.

Art. ti. o A séde da direcção é na Capital Federal e funocionará
em uma dependencia do ediíicio do i'lIinisterio da Guerra.

Art. 6. 0 A direcçãc tem por fim principal:

a) promover a fundação de sociedades de tiro, auxiliando-as,
quando por ellas for requisitado, nos estudos para organização de pro
jectos e de orçamentos para linhas de tiro;

b) ser intermediaria entre as sociedades a incorporar e o Estado
Maior, informando os papeis referentes, declarando qual o numero a
tomar pela sociedade, categoria a que devecpertencer e emfim si pre
enche as condições exigidas por este regulamento;

c) manter um serviço de estatistica que permitta avaliar da in
strucção das sociedades e dos serviços de propaganda.

Art. 7. o Publicará a dírecção, trimensalmente, a revista da Con
federação do Tlro Brasileiro, si os seus recursos financeiros permíttírem.
Nessa revista serão inseridos todos os dados estatisticos que convier
publicar, artigos dn propaganda e sobre assumptos ligados aos serviços
a cargo da Confederação e das sociedades .. A revista será distribuída
gratuitamente ou mediante assignatura, segundo determinar o Minis
terio da Guerra, sob proposta do director.

Art. 8. 0 A direcção goza!á defranquia postal e telegraphíca e
terá para seus funccionarios em serviço reducção de preços em pas
sagens nas estradas de ferro e companhias de navegação.
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Art. 9.° Ao director compete:

a) a direcção de todos os trabalhos e a orgauização das intrucções
que forem necessarias á boa marcha dos serviços e bem assim a deter
minação do horario do expediente;

b) a autorização de despezas dentro dos recursos financeiros da
Confederação;

c) a remessa anuual até 31 de dezembro, ao àlinlsterio da Guerra
e ao Estado-Maior do Exercito, da lista das sociedades incorporadas,
acompanhada de dados estatísticos que permíttam um criterlo seguro
para determinação dos premies a serem, em cada uma dellnsjconfe
ridos aos melhores atiradores no grande concurso de 15 de novembro;

d) o emprego constante de esforços perante os chetes do executivo
e das corporações legislativas dos Estados e dos municipios para que
patroclnern e auxiliem a creação e custeio de sociedades de tiro de
vendo fazer parte da Confederação;

c) ordenar o pagamento de todas as contas da Confederação
depois de processadas;npropor ao Ministério da Guerra as medidas que julgar neces
sarias para o estabelecimento de linhas. de tiro nos munícipíos onde
não haja força federal e existam sociedades de terceira categoria, e

a) reclamar das sociedades incorporadas, que deixarem de pre
encher algumas das disposições relativas ao exacto cumprimento do
regulamento por intermedio do inspector permanente da região a que
pertencer a sociedade, e no caso de não ser attendido por esta, propor
ao Ministério da Guerra a suspensão temporaria ou definitiva de incor
poração segundo o caso.

Art. 10. O dírector, que será um civil ou um oflicial reformado
do exercito, é nomeado por decreto do Governo da Hepublica.

Art. 11. Ao sub-director secretario compete:

a) fazer a ccrrespondencia da direcção e a respectiva escriptu
ração, organizando os registros de accórdo com as instrucções do di
rector ;

b) organíaar as folhas de pagamento do pessoal da direcção ;
c) acompanhai' os trabalhos de impressão, fazendo pessoalmente a

revisão dos mesmos; -
d) encerrar diariamente o livro de ponto, 15 minutos depois da

hora regularnentur do começo-do expediente;
e) ser responsável pai' todo o archívo e utensílios a cargo da di

reeção, e
f) ter escrlpturada em dia a relação das sociedades incorporàdas,

com o armamento que lhes está distribuído, bem como a dos empre
gados da dírecção ,

Art. -12. O sub-dírector secretario, que é o substituto do director
é nomeado por portaria do l\linisterio da Guerra e por este escolhido
entre civis ou officiaes reformados. Em SGUS impedimentos será sub-
stituido por quem o Miuistro du Guerra determinar. .

Art. 13. Ao thesoureiro, que será nomeado dentre os capitães re
formados, compete:
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a) receber as quantias destinadas ás despesas da Confederação fi
cando por ellas responsável ;

lJ) elfectuar os pagamentos ordenados por escripto pelo director ;
c) escripturar em livro proprio todo o movimento de receita e des

peza ;
cl) apresentar semestralmente á Dlrecção Geral de Contabilidade

da Guerra um balancete da receita e despesa da Confederação, conti
nuando o saldo existente sob sua guarda, e

e) prestar todas as informações sobre receita, despeza e débitos
que lhe forem exigidos pelo díreetor, e levar ao conhecimento deste
qualquer irregularidade que encontrar.

Art. 14. O thesoureiro será substituido em seus impedimentos por
quem o Ministro da Guerra determinar.

Art. la. Os amanuenses que serão offlciaes reformados ou sargentos
do quadro creado pelo art. 12a da lei n. 1.860, de 4 de janeiro de 1908,
são nomeados pelo Ministro da Guerra, mediante Proposta do di
rector da Confederação e farão o servlço que lhes for determinado pelo
director ou secretario e thesonreiro quando servindo sob as ímme
diatas ordens destes.

CAPITULO IH

DOS DEVERES E DIREITOS DOS FUNCCIONARIOS

Art. 16. O funccionario que faltar ao serviço sem causa justificada
perderá a gratíflcação, e metade desta quando a falta for justificada.

Art. 17. O funccionario que faltar seguidamente la dias será de
mittido por abandono de emprego, si for civil, e si militar castigado
de accõrdo com as leis militares.

Art. 18. As licenças aos funccionarios serão concedidas até 30
dias pelo director da Confederação, as de maior prazo pelo Ministro da
Guerra, não lhes sendo em um ou em outro caso abonada a gratifi
cação.

Art. i 9. As faltas commettidas pelos funccionarios serão punidas
do seguiute modo;

1°, adrnoestação ;
2°, reprehensão em portaria ;
3°, suspensão de oito a 30 dias, e
4°, demissão.
As duas primeiras penas serão impostas pelo dírector, e as duas

ultimas, mediante proposta deste, pelo l\Iinistro da Guerra.
Art. 20. Os funccionarios serão mantidos em seus lagares em

quanto bem servirem.
CAPITULO IV

DOS VENCnIENTOS.

Art. 21. O director perceberá 4:0008 de ordenado e 2:000$ de
gratificação.

O sub-dírector secretario 3:200S de ordenado ~ 1:600S de gratifi."
cação.
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o üiesoureíro a gr-atificação de posto da sua patente, e os ama
nuenses ;;OS mensaes cada um.

.trt , :?-2, A despesa com as gratificações do thesoureiro e dos
amanuenses, assim como os vencimentos do director e sub-director
secretario quando civis, ou com as respectivas gratífícações a que só

-menie terão direito, além dos seus vencimentos militares, quando 01'
âciaes reformados, correrão pela verba orçamentarlu destinada ao
serviço de alistamento e sorteio,

CAPITULO V

COSDIÇÕES EXIGID,\S PARA ISCORPORAÇÃO DAS SOCIEDADES

Art. 23, As condições a satisfazer para a incorporação de uma
sociedade são as seguintes:

a) ter pelo menos üü socios contribuintes e todos brazileiros natos
ou naturalizados;

b) ficar sob a immediata fiscalização do ínspector permanente da
região militar a que pertencer o rnunícipio, séde da sociedade, o
qual terá um fiscal junto a cada sociedade da sua região, podendo
ser offícial effectivo ou reformado, da primeira linha, da segunda ou
da terceira linha, que perceberá a gratificação determinada na
lettra k ;

c) fazer exercicio de tiro exclusivamente com as armas portateis
regulamentares do exercito nacional;

d) franquear as linhas de tiro em dias uteís ás forças federaes de
terra e mar, suas reservas, aos alumnos dos institutos de ínstrucção,
onde for obrigatoria a Instrucção militar e ás forças dos Estados e
dos municipios;

e) cumprir este regulamento e adaptar integralmente os esta
tutos que a este acompanham;

j) submetter á approvação do chefe do Estado-Maior do Exercito
as plantas e orçamentos para as linhas de tiro;

O) a apresentação ele plantas e orçamentos para linhas de tiro só
são exigidas para as sociedades que quizerern pertencer á 1R e 2R ca
tegorias;

li) não cobrar aos socios contribuição de. admissão superior a 20$
e mensalidade superior a ;';$000 ;

i) manter com a direcção da Confederação de Tiro Brazileiro as
relações de dependencia estatuidas neste regulamento;

j) ter. corno presidentes honorarlos, fazendo parte do conselho
director da sociedade, com voto deliberativo, o chefe do executivo
municipal e representante do ínspector permanente junto a ella ,
Quando no municíplo funccionar mais de' uma sociedade, o chefe do
poder executivo do municipio indicará um dos funccionariosdo le
gislativo ou, na falta, um dos íunccíonarlos do executivo que o deva
substituir, No caso do chefe do executivo municipal não acceitar a
presidencia honoraria, será dispensada a parte do presente requisito a
elle relativa,
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k) contribuir com urna mensalidade para os serviço~ de fisca!iza
cão e de direccão a. cargo do Governo Federal e que sera de accordo
com a.localização das sociedades.

Nos districtos ruraes e villas :
Oitenta ·milréis para gratificação do fiscal e vinte mil réis para o

expediente.
Nas cidades:
Cento e vinte mil réis pua gratificação do fiscal e vinte mil réis

para o expedlen te.

Nas capitaes:
·Cento e sessenta mil réis para gratificação do fiscal e vinte mil

réis pará o expediente.

CAPITULO VI

VA'STAGEilS DAS SOCIEDADES CONFEDERADAS

Art. 24. As regalias dispensadas ás sociedades incorporadas são
as seguintes:

a) dispensa de incorporação ao exercito actívo para os seus sacias
nos termos do art. 97, da lei n , 1.860, de 4 de janeiro de 1908, que
tiverem prestado perante uma comrníssão nomeada pelo chefe do Es-:
tado-Maior do Exercito exames dos cursos de tiro e evoluções milita
res mantidas pelas mesmas sociedades;

b) ter as garantias da lei n, 816, de 10 de julho de 1855, para fa
culdade da acquisição de terrenos indispensaveis á construcção de
suas linhas de tiro;

c) receber gratuitamente munição para os seus socios de 16 a
30 annos de idade e para os demais socios pelo preço do custo;

d) receber armamento e equipamento por emprestimo ou inde
mnização pelo preço do custo;

e) ser. indemnizada da metade das despezas feitas com as suas
linhas de tiro, nos termos do art. 6° da lei n. 2.067, de 7 de janeiro
do corrente anno; e

f) utilizar-se para os seus exercícios das linhas de tiro do Governo.

CAPITULO VII

iH IilCORPORAÇÃO DAS SOCIEDADES ,\ COilFEDERAÇÃO

Art. 25. As sociedades de tiro incorporadas á. Confederação
serão:

De fa categoria, as que tiverem mais de 300 socíos contribuintes,
linha de tiro propria e mantiverem cursos de tiro de guerra e de evo
luções militares ;
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De 2" categoria, as que tiverem de nO a 300 socios, línha de tiro
própria e mantiverem cursos de tiro de guerra e de evoluções mili
tares;

Da 3' categoria, todas as mais que, tendo 50 ou mais socios con
tribuintes, não preencherem qualquer das condições exigidas para as
de ~p ou 2' categorias.

§ As sociedades que por occaslão da promulgação desta lei já fi~

zerem parte da Confederação, serão classificadas de accõrdo com a
mesma e sujeitas aos regulamentos que para sua execução forem ex-
pedidos. .

Art. 26. Quando uma sociedade de tiro, pela maioria de sua as
sembléa geral, resolver incorporar-se á Confederação, a sua directoria
requererá ao chefe do Estado Maior por intermedio da Dlrecção da
Confederacão ,

§ 1. o No caso da sociedade pretender pertencer á primeira ou se
gunda categoria deverá apresentar os seguintes documentos:

1°, lista nominal dos seus socios contribuintes com indicação das
idades, naturalidade, filiações, estados e residencias ;

2°, planta e orçamento da linha de tiro que já possuir ou que
pretender construir;

3°, cópia assignada por todos os socios presentes da acta da as
sernbléa geral que houver resolvido a incorporação e da qual deverá
constar a declaração de que a sociedade se compromette a cumprir
todas as disposições da lei e deste regulamento.

§ 2. ° Todos os documentos apresentados para a incorporação de
verão ser assignados pelos membros da directoria, sendo as respe
ctivas firmas reconhecidas per tabellião.

§ 3. ° No caso de tratar-se de sociedade que deseje pertencer á
terceira categoria são dispensados ás documentos de que trata a. 2'
parte do § 1° deste artigo.

Art. 27 . Quando uma sociedade, de 3' categoria, estiver habili
tada a passar á P ou 2" deverá requerer, juntando os documentos de
que tratam a .p e 2' parte do § :lo do art. 26, sendo porém de 2' ca
tegoria e querendo passar á -prlmeira juntará apenas a relação re
ferida na :Ia parte do referido artigo. No caso de mudança de cate
goria os documentos serão visados pelo fiscal da inspecção perma
nente.

CAPITULO VIII

FUNCCIONAlIIENTO DAS SOCIEDADES INCORPORADAS

Art. 28. Approvados pelo chefe do Estado Maior do Exercito o
documentos apresentados, o seu chefe offieiará á direcção da Confe
deração e ao inspector permanente da região a que pertencer a sooie,
dade, autorizando o Iuuccionameuto da mesma e dando a esta o nu
mero de ordem que deverá ser applicado em todos os seus do"
cumentos.



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 169

Art. 29. Os documentos que servirem de base á incorporação
serão, depois de approvados, restituídos á direcção da Confederação
para que sejam guardados em seu archlvo.

Art. 30. Sciente da incorporação, o inspector per~anente no
meará um fiscal, 1I0S termos deste regulamento, commnmcando o seu
nome á direcção da Confederação e á sociedade.

Art. 31. Recebida a autorizacão de funccionamento, a sociedade
requisitará do inspector permanente o armamento e munições pre
cisos para os seus exercícios, fazendo préviameute as alterações ne
cessarias na sua administração, no caso de não estar esta organizada
de accõrdo com os estatutos que acompanham este regulamento.

CAPITULO IX

DOS CURSOS TECHNICOS

Art. 32. Os cursos technicos obrigatorios mantidos pelas socie
dades serão grupados em duas classes:

1·, curso para habilitação de atiradores;
2', curso de tiro e de evolucções militares até a escola de com

panhia.
A instrucção será dada nesses cursos de accõrdo com os pro

grarnmas em seguida detalhados, mantendo-se adoptados para o
curso ele tiro o compendio Tiro Brazilciro, eompilaçãode Antonio
Carlos Lopes, e para o curso de evoluções as instrncções regula
mentares adoptadas para a infantaria do Exercito.

Curso para a habilitação ele atiradores livres

Art. 33. Para que lhes seja permittido fazerem livremente exer
cicios de tiro nas linhas da sua ou das outras sociedades da Confe
deração ou do exercito, os socíos civis serão sujeitos a uma ligeira
ínstrucção elementar, finda a qual e mediante demonstracção de
conhecimento da mataria ser-lhes-h a fornecido 11m certificado de
atiradores livres. ..

§ Para receberem essa instrucção, os socíos serão divididos em
éseolas.

§ A instrucção versará sobre o seguinte programma :
1.0 Nomenclatura do fuzil ;
2.° Funccionamento do machinismoe da alça de mira;
3.° Noções iudispensaveis sobre o tiro; e
4.° Exercícios preparatorios de tiro.

Clt1'.~OS de tiro e ele evoluções

Art. 34. Esses cursos serão destinados aos socios civis que dese
jarem prestar os exames de que trata o art. 24 deste regulamento.
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§ Para receberem a instrucção nestes cursos, os sacias, depois
de matriculados, serão distribuidos em escolas de evolucões e escolas
de tiro. '

§ A instrucção versará sobre o seguinte programma :

Curso de tiro - Fuzil jJ[uuser

1. o Nomenclatura, seus accessorios e munições;
2. o Limpeza e conservação ;
3. o Funccionamento geral do mecanismo;
4. o Funccionamento da alça de mira.

Instrucção pratica do atirador

;; •o Regras de pontaria e posições do atirador;
6. o Carregar e actuar sobre o gatilho;
7. o Tiro com cartucho de manobra ;'
8. o Tiro ao alvo com carga. reduzida;
\). o Tiro ao alvo nas linhas de tiro com cartuchos de guerra ;
10. A a valíação de distancias e emprego da alça de mira; .
11. Iniciação dos alumnos nos exercícios de pontaria por de traz

de muros, arvores ou -outros quaesquer abrigos e contra alvos moveis
em combinação com as instrucções, sobre a avaliação de distancias e
empregos da alça.

Cuno ae eooluções militm'es

A ínstrucção versará sobre:

1. o Instrucção individual sem arma;
2. o Instrucção individual com arma;
3. o Instrucção da esquadra em ordem unida e extensa;
4. o Exercicios de f1exi bilidade da esquadra ;
õ , o Instrucção de coinbate da esquadra;
6.' Divisão e sub-divisão da companhia e lagares dos graduados

nas diversas formações;
7. o Iustrucção de pelotão em ordem tinida e dispersa;
8. o Esgrima de bayoneta.

CAPITULO X

DOS EXA~IES

Art. 35. Os exames dos sacias das sociedades de tiro eãeetuar
se-hão duas vezes por anno nos mezes de setembro e dezembro pe
rante eornmissões nomeadas pelo chefe do Estado Maior do Exercito,
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mediante pedido do presidente da sociedade por intermedio do in
spectcr permanente da. região.

Art. 36. Para se apresentarem a exames, os socíos alurnnos dos
cursos de tiro e de evoluções, requererão ao conselho director de sua
sociedade até o dia 31 de maio 0\1 30 de vnovembro, juntando attes
tado do director de tiro e do instructor de evoluções de se acharem
habilitados para 9S exames e bem assim attestados de haverem
frequentado 24 exercicios de tiro de guerra e 60 de evoluções.

§ iO. Do resultado dos exames será lavrada uma acta em livro
proprio da sociedade e da qual serão extralridas tres cópias que
depois deassignadas pela commissão examinadora e fiscal da inspe
cção permanente, serão enviadas, uma ao chefe do Estado Maior do
Exercito, outra ao commandante . da guarnição da localidade, que
procederá na íórma do art. i84 do regulamento de 8 de maio de 1908
e a terceira ao director da Confederação do Tiro.

§ 2°. Si na localidade não houver commandante de guarnição a
segunda cópia da acta será enviada ao inspector permanente, que
providenciará sobre o cumprimento das disposições do acima referido
art. 184.

CAPITULO xt

FISCALIZAÇIo DAS E'iSPECÇÕES PER3[AXEXTES

Art. 3i. A fiscalização dos inspectores junto ás sociedades se
exerce por intermedio de seus representantes que serão officiaes de
primeira linha, reformados, da segunda e terceira linha.

Esses representantes farão parte do conselho director com voto
deliberativo.

Art. 38. Ao representante do ínspector permanente cumpre:
a) verificar si a ínstrucção nos cursos é feita de accõrdo com os

programmas constantes deste regulamento;
b) verificar que cada vez que a sociedade receber armamento

ou munição, seja qual 1'01' a sua procedencia, envie á dírecção da
confederação uma nota detalhada do que houver recebido; sendo
que essa nota deverá ter o seu visto;

c) rubricar e visar os livros e documentos relativos a instrucção
e exercícios, bem como o livro de frequencía dos reservistas do exer
cito actívo ás linhas de tiro, sendo que esses. livros e documentos
estarão sempre abertos á sua fiscalização;

d) acompanhar as ínspecções do armamento e os exames de mu
nição, cujo registro, bem como os pedidos, assígnará ;

c) verificar, quando entender, o deposito da munição, para o
que requisitará ao presidente lhe seja facultada essa veriflcação, du
rante a qual será sempre acompanhado pelo director de tiro da
sociedade;

fi fiscalizar o armamento e as munições nas sociedades de tiro
existentes no munícipio séde da sociedade, perante a qual representa
a inspecção permanente, quando taes sociedades não pertencerem á
Confederação do Tiro Brazileiro. Quando no mesmo municipiohouver
funccionando mais de urna sociedade da Confederação e existir
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portanto mais de um fiscal da inspecção permanente, esta determi
nará as zonas em que cada fiscal deverá exercer sua fiscalização.
Para essa flscalização cada dístricto municipal do Districto Federal é
considerado um município ;

g) dar annualmente em relatorlo ao inspector permanente conta
de suas observações sobre o funccionamento, vida das sociedades etc. ;

11) communicar immediatamente ao ínspector permanente todas
as occurrencias importantes; .. . .

i) visar todos os pedidos que a sociedade faça á inspecção per
manente, e

j) communicar ao inspector permanente qualquer falta de obser
vancía deste regulamento por parte da sociedade afim de serem
t ornadas as providencias necessarlas.

CAPITULO xu
DAS CONTRIBUIÇÕES

Art. 39. As sociedades entrarão trimensalmente e adeantada
mente para as delegacias físcaes nos Estados e para o Thesouro Fe
deral na Capital Federal com as quotas que lhes são marcadas no
art. 20 lettra li, da lei n. 2.067, de 9 de janeiro do corrente anuo
para fiscalização e despezas da direcção.

Art. 40. As quotas para fiscalização ficarão na Delegacia Fiscal
do Estado para pagamento de gratificação aos fiscaes das sociedades
e as destinadas ao_ expediente da direcção da Confederação serão
remettidas ao Thesouro Federal para serem entregues a esta por
intermédio da Direccão de Contabilidade da Guerra.

Paragraplio unico . As quotas entregues no Thesouro Federal
para pagamento dos fiscaes na Capital Federal serão tambem entre
gues á Dlrecção de Contabilidade da Guerra.

CAPITULO XIII

FORl'/ECfi\ffiNTO DE Am[A~ffiNTO E ~[UNlÇÕES

Art. 41. As sociedades logo que sejam incorporadas farão ao
inspector permanente da região, o pedido de armamento e munição
para os exercicios de seus socios.

Art. 42. Amunição para o tiro de guerra e reduzido com o fuzil
Mauser será fornecido gratuitamente para os sacias de 16 a 30 annos
ele idade, na razão de sete cartuchos de tiro de guerra e tres de
tiro reduzido por sacio e por mez.

§ 1. o A munição de fuzil Mauser para os demais socios será
indemuízada prévíamente pela sociedade pelo preço do custo.

§ 2. o Para os reservistas que frequentarem as linhas de tiro
será. fornecida pela inspecção permanente a munição mediante pe
dido da sociedade;
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§ 3. o A munição para revolveres, pistolas e fuzis, que não seja
Manser e que deverá ser fornecida por Indemnização, será em quan
tidade arbítrada pelo inspector permanente.

§ 4,.0 Nenhum fornecimento de munição a indemnizar será
feito sem que ao pedido acompanhe documento de haver a sociedade
pago á repartição fiscal competente o custo da munição pedida. .

§ 5. o A munição para as praças do exercito e alumnos dos m
stitutos de ensino, onde for obrlgatoria a instrucção militar, se fará
como determinam as ínstruccões para <1S linhas de tiro publicadas na
ordem do dia n. 103, de 10 de junho de 1908.

§ 6. o Os pedidos de munição serão feitos trimensalmente nos,
mezes de janeiro, abril, junho e outubro, com excepção elo primeiro
que será feito logo após a incorporação e será proporcional ao numero
de mezes que faltarem para completar o trimestre.

S 7. o Com os pedidos serão remettidos os documentos de entrega
ou de embarque dos cunhetes de estojos do penúltimo fornecimento e
e dos cunhetes da munição estragada, quando houver, para serem
trocados.

Art. ±3. A cada sociedade mandará fornecer por emprestlmo o
ínspector permanente:

2 fuzis Mauser para cada posto de tiro,
Desde porém que este fornecimento attinja a 30 fuzis só por ordem

do Mlnisterio da Guerra poderá ser fornecida maior quantidade.
Fornecerá também por emprestímo o inspector permanente, desde

que <1 sociedade requisite, clavínas, revólveres e pistolas, sendo esse
fornecimento feito na razão de uma das referidas armas para cada
grupo de 40 socios,

Art. H. Para os exercícios de evoluções a íuspecção permanente
fornecerá <1 cada sociedade até 30 armas de systemas differentes, da
,Mauser e que existam em deposito.

Art. 45. As sociedades de 3' categoria cujos socios fizerem exer
cicios nas linhas de tiro do Governo Federal não terão direito ao for
necimento de munições a que se refere o art. 42, porque os séus so
cios recebem a munição para os exercícíos de tiro ao alvo, na fórma
das instruccões publicadas na ordem do dia n . 103, de 10 de junho
de 1908, tendo, porém, o direito a receber armamento e equipamento
como as sociedades de la e 2' categorias. . ,

Art. 46. O equipamento será fornecido até o numero de 30 equi
pamentos por eruprestimo ás sociedades confederadas.

Art. 47. As sociedades restituirãoimmediatamente o armamento
e equipamento recebidos por emprestimo desde que lhes seja deter
minado pela inspecção permanente, e indemnizarão a Fazenda Na
cional de qualquer objecto extraviado.

Art. 48. O armamento e equipamento fornecidos ás sociedades a
titulo de emprestimo, quando inutilizado ou estragado, qualquer' arma
ou equipamento, será devolvido ao deposito que designar o inspector
permanente para ser substituído ou concertado.

Art. 49. Quando na região em que estiver situada a sociedade
não houver deposito, o lnspector permanente requisitará da ínspecção
mais proxíma e que tiver deposito o fornecimento <1 que tiver direito a
sociedade. .
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CAPITULO XIV

DAS L'iSPECÇÕES

Art. 50. As linhas de tiro das sociedades e suas dependencias
estarão sempre francas ás inspecções de natureza policial que as auto
ridades militar, judiciaria e udmlnlstrativa locaes necessitarem fazer.

,Art. 51. O l\IinistI'o da Guerra, sempre que julgar conveniente,
fará inspeccionar as linhas de tiro e o fuuccionamento dos cursos das
sociedades, suspendendo provisoriamente, ou definitivamente, as ga
rantias c vantagens concedidas, no caso de verificar-se falta de obser
vancia das disposições regulamentares.

CAPITULO XV

DISSOWÇÃO DA SOCIEDADE

Art. :j2. No caso de dissolução de qualquer sociedade pertencente
á Confederação e de haver ella recebido, no todo ou em parte, o subsidio
em dinheiro constante da lei n , L~03, de ti de setembro de 1906, ou
construido sua linha de tiro com auxilio do Governo Federal, passará
para o dominio da Fazenda Nacional o acervo constituido por' todos
os seus-bens moveis e imrnoveis, devidamente inventariados:

a) Fica á. sociedade 9 direito de, emquanto estiver Iuncclonando
regularmente, indemnízar a Fazenda. Nacional, sem juros, pela impor
tancia total em dinheiro que havia della recebido. Neste caso a Fa
zenda Nacional nenhum direito terá aos bens moveis e immoveis da
sociedade por motivo de ulterior deliberação ;

bj Si a sociedade se houver utilizado da disposição do art. 2-í:,
lettra b, deste regulamento, para a acquísição de terreno, não poderá
em nenh~lm caso ser supprímída a applicação do disposto na I" parte
deste artígo ;

c) ás sociedades que já tiverem recebido o subsidio de que trata o
art. 1° da lei n. 1.1503, de 5 de setembro de 1906, fica garantido o di
reito de se utilizaram do favor constante da lettra a deste artigo.

CAPITULO XVI

DOS PREmos DE CONCURSO

Art. 53. O Ministro da Guerra concederá premias para os con
cursos de tiro que se deverão reallzar, annualmente, a 14 de julho no
Tiro Nacional na Capital Federal, e a 15 de novembro nas linhas de
tiro de todas as sociedades da Confederação:

a) dos concursos realizados no Tiro' Nacional só poderão tomar
parte brazíleíros natos ou naturalizados, habilitados como atiradores
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livres, de accórdo com o disposto nas instrucções para as linhas de
tiro do Governo e das sociedades da Confederação;

b) nos concursos das sociedades da Confederação só poderão
tomar parte socios de qualquer das sociedades, habilitados como ati
radores livres;

c) os premios constarão de armas regulamentares do exercito,
com chapascommemoratlvas dos concursos, objectos de arte ou de
uso ou dinheiro;

cl) esses premies serão estabelecidos ao criterio do Ministro da
Guerra e entregues ao Tiro Nacional, na occasião apropriada, os que
a elle competirem. .

Os destinados ás sociedades SeJ'fLO remettidos a ellas POI' inter
medio da direccão da Coníederacão, de accôrdo com a lista de refe
rencías de que se trata no art. 9° lettra c deste regulamento.

CAPITULO XVII

. DAS SOCIEDADES DE TIRO :'iIo I:'iCOm'OrrADAS

Art. 54. A's sociedades de tiro não pertencentes á Confederação
do Tiro Bruzileíro só será permittido o uso de carabinas chamadas de
stand, com exclusão de qualquer arma de guerra.

Taes sociedades ficarão sempre sujeitas á físcaliaação das in
specções permanentes, de accôrdo com o disposto no art. 38, lettra t~

deste regulamento, além da que competir ás autoridades policiaes.

CAPITULO XVIII

DA SUSPE:-isIo DE rxconromçxo DAS SOCIEDADES

Art. 55. As sociedades incorporadas que deixarem de cumprir
as determinações deste regulamento serão suspensas de suas
regalias.

Art. 56. Quando o fiscal comrnunícar ao ínspector que a so
ciedade deixou de, cumprir qualquer obrigação imposta pelo regula
mento, o ínspector deixará de attender aos pedidos da sociedade e
exigirá o cumprimento do regulamento.

Não sendo attendido no prazo que arbitrar, mandará que o fiscal
retire todos os artigos cedidos por emprestimo á soeíedade ,

Em seguida communícará ao lIIinisterio da Guerra as medidas
tomadas.

Ouvida préviamente a direccão da Confederação, o Ministro
determinará á inspecção que retire o seu fiscal até que a sociedade
cumpra os deveres a que se obrigou ao se incorporar.
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CAPITULO XIX

DO USO DE FARDAlllENTO

Art. ;;7. O uso de fardamento nas sociedades é facultativo aos
que o quizerem adoptar j guiar-se-hão pelo plano seguinte:

Chapéo de feltro de cor kaki desabado com as seguintes di-
mensões:

a) altura total, 23 j
b) altura da capa, 15;
c) altura da capa de panno kaki que circumda o chapéo e serve

de fita, 6 1/2 ; .
cl) largura da aba, sete; a aba será munida de um botão de pressão

ao lado para poder levantar-se contra a capa.
O cliapéo é preso ao queixo por um passador de couro amarello

com duas corrediças, tendo sobre a cinta na parte da frente cara
binas cruzadas de metal branco de 35 mim encimadas por um tope
das cores nacionaes de 20m/ m com vivo branco.

Blusa de panno kakí ele algodão ou lã, gola virada com sete cm. na
frente e 5 em. atraz, com numeras de 20 m;m. de metal branco.

Dous machos de seis em. de largura que corram pela frente e
costas.

Platinas da mesma fazenda com botão perto da gola para
abotoar.

Dous bolsos lateraes na altura do peito com tres bicos e um botão
preto para abotoar .

.Sete botões de massa pretos com esphera armillar em relevo com
20 mim de díametro , .

Cinturão de couro amarello de cinco em, de largura e placa de
metal amarello ,

Calça de panno kaki aberta em baixo na altura do tornozello um
pouco acima e amarrada por um cadarço de 20 mim de largura para,
prender em volta da perna.

Perneiras de tira de feltro kaki, que se enrolam sobre a calça,
modelo na séde de Confederação, tendo 2,moo de comprimento por
Ocm . de largura.

Sapatos borzeguins de couro amarello e solla forte.
Polainas de feltro igual ás perneiras para uso dos otücíaes dos

batalhões de caçadores de 12 cm., 3 botões de mola e fivela.
Os offíciaes farão uso das espadas usadas no exercito, tendo os

distínctivos nas platinas de soutache preto correspondentes aos seus
postos.

O fardamento do director e sub-dírector secretario da confede
ração será igual, differençaudo-se a calça que nãoterá abertura.

Nas golas da blusa e nas platinas usarão de estrellas de prata
oxidada de 12 m/ m de raio, bem assim no chapéo,

Art. 58. As sociedades incorporadas antes da expedição deste
regulamento poderão continuar a usar os planos de uniformes ante
riormente adoptados e approvados pelo Ministro da Guerra.
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CAPITULO X

DISPOSIÇÕES GERAES

177

Art. 59. As sociedades incorporadas á Confederação do Tiro Br-a
zileiro antes da lei n. 2.067, de 7 de janeiro de 1\)09; declararão ao
chefe do Estado Maior, por intermedio da dírecção da Confederação,
dentro do prazo de 90 dias, a contar desta data, si acceitam as obri-
gações impostas por este regulamento. .

S 10. As que não o fizerem, ser-lhes-hão applicadas as disposições
do art. 55.

§ 20
• As declarações a que se refere este artigo deverão ser acom

panhadas da cópia da acta da sessão em que se "declarou acceítar este
regulamento e os estatutos annexos, relação dos socios existentes com
declaração da idade, naturalidade e attestado do representante do
Estado iUaior de possuir a sociedade linha de tiro proprla e manter
cursos de tiro de guerra e de evoluções militares.

Art; 60. As sociedades incorporadas pela lei n , 1.503, de 5 de
setembro de 1906, ficam isentas dos pagamentos das quotas a que se"
refere o art. 14, lettra !j"doregulamento de 29 de abril de 1907 e que
porventura não tenham remettido á Confederação do Tiro Brazileiro,

Art. 61. O pagamento das quotas a que se refere oart.. 23,.let
tra li deste regulamento começa a ser feito do mez em que pelo in
spector for communícada a incorporação da sociedade e para as socie
dades incorporadas já existentes, do mez em que estas sociedades fi
zerem as declarações a que se refere o art. 59.

Art. 62. Os exames prestados pelos socios das sociedades serão
validos para o assentamento de praça como voluntarlos de manobras.

Art-. 63. As sociedades incorporadas que pretenderem, com 05
seus socios, organizar batalhões ou companhias poderão fazel-o desde
que o Ministre da Guerra assim o consinta.

Essa organização será a mesma dos batalhões e companhias de
caçadores do exercito.

Rio de janeiro, 11 de março do 1909. - Hermes R. da Fonseca.

Estatutos para as sociedades de tiro incor
lloradas á Conf'ecleraçâo do 'riro 13razi
leiro a que se refere o decreto desta data

CAPITULO I

A SOCIED.l.DE

Art. lo, A sociedade (nome da sociedade) é uma sociedade mixta,
civil e militar, pertencente á Confederação do Tiro Brazíleiro e tem
por fim dar aos seus socios o ensino elementar de infantaria e espe
cialmente o do tiro de guerra.

Poder Executivo - 1909. I:
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:\-rt. 2°. A sociedade obriga-se a cumprir todas as disposições
consignadas no regulamento da Confederação afim de poder gosar
das regalias que pelo mesmo regulamento lhe são conferidas.

Art. 3°. Só poderão fazer parte da sociedade :
Os brazileiros natos ou naturalizados, maiores de 21 annos, resi

dentes no municipio, e
Os jovens de 16 a 21 annos, de nacionalidade brazileira, si tiverem

autorização escripta de seus paes ou tutores.

CAPITULO 11

AD)IISSÕES E EXCLUSÕES

Art. 4°. A pessoa que desejar fazer parte da sociedade será pro
posta por escripto por dous socios que attestem a veracidade de suas
declaracões:

a) Ilessa proposta se declararão, por extenso, nome, naturalida
de, i4ade, filiação, estado, profissão e domicilio do proposto, que assi
gnara também a proposta;

, b) o conselho director acceitará ou não o proposto, sem appel
lação, havendo, porém, direito a esta si o proposto for menor de 30
annos;

c) neste caso o interessado appellará para o dírector da, Confede
ração do Tiro Brazileiro, a quem apresentará por escrípto suas razões.
O conselho director enviará ao mesmo director um ralatorio circum
stancíado sobre o caso, que será por elle definitivamente julgado. '

Art. 5°. O sacio será inscripto nos livros de registro onde tomará
um numero de ordem, que acompanhará sempre seu nome em toda a
escripturação da sociedade.

Cada numero é definitivo: não será nunca mudado e permane
cerá sempre em ordem ao lado do uome do sacio que o tiver recebi- '
do, ainda que esse sacio venhaa ser excluído por qualquer motivo,
mesmo por fallecimento ,

Art. 6°. Os sacias se compromettem a cumprir em todos os pon
tos o regulamento da Confederação do Tiro Brazileíro e estes esta
tutos.

Art. 7°. O socío qué desejar demíttir-se da sociedade só poderá
íazel-o si tiver completado o pagamento da sua contribuição de admis
são e si estiver em dia com o pagamento de suas mensalidades.

Neste caso deverá offíciar ao presidente pedindo a demissão;
este concederá ímmedíataínemte a demissão, si não preferir insistir
perante o demissionario para demovel-o da sua resolução. O membro
demissionário, que desejar de novo voltar á sociedade, será submet
tido ás condições dos arts. 4° e 10 destes estatutos e pagará nova
contribuiçãO de admissão.

'Art., 8°. O socio que se retirar da localidade por tempo maior
de tres mezes será considerado ausente, ficando isento do pagamento
das mensalidades emquanto durar a ausencía ,
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Art. 9". Qualquer sacio poderá ser eliminado quer por infracção
dos regulamentos, por falta de pontual pagamento das contribuições
de admissão e de mensalidades, quer par falta de ordem moral, quer
por graves infracções dos estatutos.ou por grave indisciplina nos exer
cicios e aulas dos cursos :

a) A exclusão será determinada pelo conselho director e será sem
appellação, havendo, porém, o direito a essa si o sacio for menor de 30
annos :

b)'neste caso o interessado appellará para o dírector da Confede
racão do Tiro Brazileiro, a quem apresentará sua defesa por escrípto.
O conselho director enviará ao mesmo director um relataria círcum
stanciado sobre o caso, que sera por elle definitivamente julgado;

c) o sacio definitivamente eliminado não poderá ser readmittido
e nenhuma restituição lhe será feita, sendo-lhe tambem vedada a
admlssao em qualquer outra sociedade da Confederação do Tiro Bra
sileiro.

Para esse fim o conselho director communicará, por officio, a
eliminação ao direetor da Confederação do Tiro Brazileiro, que desta
dará aviso a todas as sociedades da mesma Confederação.

Art. -lO. As contribuieões dos socios são a de admissão e a de
mensalidade:' "

a) a contribuição de admissão é devida por occasião da admissão
do sacio e até 203, que poderão ser pagos em quatro prestações men
saes de 5S cada uma, adeantadamente ;

b) a contribuiçãode mensalidade será para todos os sacias sem
exepção e por trimestre adeantados, sendo facultados pagamentos
seniestraes ou annuaes. Os pagamentos deverão estar realizados até
o fim do primeiro mez do trimestre;

c) os alumnos dos cursos de tiro e de evoluções deverão pagar,
além da contribuição da letra b, uma mensalidade especial, que co
meçará no mesmo mez em que requererem a respectiva matricula,
cessando o pagamento no mez seguinte ao cancellamento desta. A
somma das duas mensalidades não poderá exceder a 53000.

Os pagamentos deverão ser feitos até o dia 5 do mesmo mez a
que se referir a eontribuíção ;

d) nenhum sacio poderá ser admittido a matricular-se nos cursos
de tiro e de evoluções sem que tenha completado o pagamento total
da sua contribuicão de admissão ;

e) os socios de quaesquer sociedades da Confederacão do Tiro
Braslleiro, que se quizerem Inscrever como sacias desta sociedade,
serão admittidos isentos da contribuição de admissão, ficando, porém,
sujeitos á contribuição de mensalidade; .

f') para gosar desta regalia o sacio deverá apresentar ao conselho
director, por intermedio do secretario, documentos comprobatorios
da legal situação na sua sociedade de origem;

g) as contribuições dos sacias serão cobradas em SeUS domicilias;
quando, porém, estes forem matriculados nos cursos de tiro e de evo
luções, deverão pagal-as ao thesoureiro ou a sua ordem, na séde
social.
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CAPITULO 1II

DA RECEITA E DESPEZA

Art. 11. Os recursos financeiros da sociedade se comporão ele :
1°. Contribuições de admissão e mensalidades;
2°. Subvenções da União, dos Estados e municípios ;
3°. Donativos de sócios, de particulares ou de sociedades na

cionaes :
4°. 'Lucro na munição vendida aos atiradores, maiores de 30 annos,

nas sessões e nos concursos de tiro, não podendo a taxacão desse
lucro exceder de 20 réis por cartucho: >

5°. Taxas de inscripção para concursos, a juizo do conselho
director , .

Art. 12. As despesas serão feitas pelas seguintes rubricas;
1°. Montagem, organização e custeio da linha de tiro e seus an

nexos, inclusive material sanítarío ;
2°. Instituição e custeio dos cursos de tiro e de evoluções e para

habilitação de atiradores livres;
3°. Pagamento de munições;
4°. Gratificação aos marcadores e demais pessoas.de serviço;
5°. Despezas da secretaria, compra de livros para a escripturação

e publicações;
6°. Contribuição para os serviços de fiscalização e dírecção a

cargo do Governo Fedel'al;
7°. Conservação do material do estudo de exercicios de tiro e

evoluções, e
'8°. Compra de premies.

CAPITULO IV

DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Art. 13. A sociedade poderá ser dissolvida desde que uma as
sembléa geral composta das tres quartas partes, pelo menos, do total
dos seus socios o resolva:

a) no caso de dissolução da sociedade e de haver ella recebido no
todo ou em parte o subsidio em dinheiro constante da lei n, 1.503,
de 5 de setembro de 1906, ou construido sua linha de tiro com o au
xilio do Governo Federal, passará para o dominio da Fazenda Na
cional o acervo constituido por todos os seus bens moveis e ímmoveís
devidamente inventariados;

b) fica á sociedade o direito de, emquanto estiver regularmente
íunccionando, indemnizar a Fazenda Nacional, sem juros, pela impor
tancía total em dinheiro que houver della recebido;
, c) neste caso a Fazenda Nacional nenhum direito terá aos bens

moveis e imrnoveis da sociedade, por: motivo de ulterior dissolução;
d) si a sociedade se houver utilizado da disposição da lettra b

do art. 24 do regulamento da Confederação para a acquísiçâo de
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terreno não poderá em nenhum caso ser supprimido a applicação do
disposto na lettra do artigo do mesmo regulamento;

e) á sociedade, se já tiver recebido o subsidio de que trata o
art. 1° da lei n. 4.503, de 5 de setembro de 1906, fica garantido
o direito de se utilizar do favor constante das lettras b e C deste
artigo.

CAPUULO V

DA ADlIE'iISTRAÇÃO

Art. -14. A sociedade será administrada por um conselho di
rector, que se comporá do chefe do executivo domunicipio, do repre
sentante da inspecção permanente junto á sociedade como presi
dentes honorarios e mais dos seguintes membros eleitos por um anho
dentre socios cujas contribuições estiverem pagas em dia:

Um presidente;
Um vice-presidente;
Um director de tiro;
Um thesoureiro ;
Um secretario;
Cinco vogaes,
O presidente, vice-presidente, .thesoureiro e vogaes são eleitos

pela assembléa geral dos socios.
O direetor de tiro e secretario são eleitos por maioria de votos

pelo conselho director na sua sessão de posse:
a) eleita pela assembléa geral dos socios na mesma occasião que

os membros do conselho director, mas não tomando parte nas deli-.
berações deste, haverá uma commissão de contas composta de tres
membros.

Art. 15. Ao conselho director incumbe:
a) examinar a receita e autorizar a despeza;
b) determinar que se realizem os concursos previstos nestes esta

tutos e todos os mais que entender convenientes;
c) estabelecer o preço da venda da munição;
d) regular os programmas de concursos, estipular as taxas de

inscripção para os mesmos e fixar o numero, valor equàlidades dos
premias a serem, pela sociedade, concedidos aos vencedores;

e) crear os serviços previstos no regulamento da confederação e
propor á assembléa geral a creação de outros' que entender conve
nientes;

f) determinar em que banco ou caixa economica deverá o thesou
reiro depositar as quantias a seu cargo sempre que excederem
de 200S000;

g) determinar o nnmero dos funccionai-íos remunerados, quer do
pessoal instructor, quer do pessoal auxiliar da administração, quando
isto não estiver estabelecido nos estatutos;

h) fixar os ordenados do pessoal remunerado, devendo taes orde
nados ser sempre referentes aos dias de trabalho,
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Art. 16. Todos os sacias poderão fazer parte do conselho director,
com excepção dos menores de 21 annos.

Art. -17. Os membros do .conselho director são reelegiveis.
Art. 18. No caso de nm membro do conselho director deixar o

cargo por qualquer motivo, será substituido por antro membro, por
indicação do presidente, até que se reuna umaassembléa geral ordi
naria. No caso de ser o dírector de .tiro on secretario quem deixe o
cargo, o conselho director procederá, na primeira reunião, á eleição
do substituto, que poderá funccionar até o fim do anno social:

a) Estas substituições poderão ser feitas emquanto existirem
membros do conselho em exercicios;

b) no caso de serem menos de oito, o presidente convocará, pelos
mesmos processos que a ordinaria, uma assembléa geral extraor
dinaria para o preenchimento dos lagares vagos;

. c) no caso do presidente deixar definitivamente o cargo, será o
seu lagar preenchido pelo vice-presidente, até a terminação do anuo
social;

d) si o vice-presidente também deixar o cargo, nas mesmas con
dições será substituido pelo mais velho dos vogaes, que convocará
dentro de cinco dias uma assembléa geral extraordinaria para a
eleição dos cargos vagos.

CAPITULO VI

ATTRIUUIÇÕES DOS )lE~mROS DO CONSET,ao DIRECTOR

Art. 19. São attríbuíções do presidente:

a) representar a sociedade em suas relações com as autoridades e
sempre que se torne necessario, podendo, em assumpto juridico, de-
legal' poderes a quem entender conveniente: .

b) convocar as assembléas geraes e presidir a elIas ;
c) convocar o conselho director para as suas reuniões e submetter

as questões á deliberação;
d) communicar ao conselho director os documentos relativos á.

admiuistração da sociedade e dar as ordens necessarlas para a exe
euçãodas deliberações ;

e) requisitar da inspecção permanente o respectivo armamento,
equipamento e munição e as trocas de armamento inutilizado e de
munição estragada;

f) devolver á inspecção permanente os eunhetes, estojos e carre
gadores vasíos, pertencentes ao penultlmo fornecimento de munição
feito á sociedade;

g) fixar, de combinação com o director do tiro e de. accôrdo com
o regulamento da sociedade e as instrucções emanadas. do Estado
Maior do Exercito, as condições da instrucção e dos exercicios ;

h) providenciar sobre tudo quanto se relacione com o bom íunceío
namento teehníco da sociedade;

i) entregar acflscal de Inspecçãoperrnanente eremetter ao di
rector da Confederação do Tiro Brasileiro, trimensalmente, no fim dos
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mezes de março, junho, setembro e dezembro, os boletins referentes
aos trabalhos de estatistica ;

j) requisitar do commandante da força do exercito na localidade
o pessoal necessario aos diversos serviços da sociedade, ·mediante as
seguintes gratificações:

Inferiores: 1/2 dia, 1$200 ; 1 dia, 28000 ;
Cabos: 1/2 dia, SSOO; 1 dia, lS500;
Anspeçadas ou soldados: 1/2 dia, $600; ·1 dia, 1$000 ;
k) nomear os commissarios necessarios para auxiliarem o con

selho dírector , Essa nomeação será precedida de indicação do encar
regado do serviço, a quem o commissario deverá auxílíar , Esses com
missarios serão tirados dos' socios que de boa vontade quizerem
prestar seus serviços. Elles exercerão gratuitamente as commissões
emquanto for isso de seu agrado e mantiverem a confiança do encar-
regado do serviço que estiverem auxiliando; .

l) promover o reconhecimento da sociedade como pessoa ju
ridica;

m) firmar de' maneira absoluta a prohiblção de qualquer mani
festação 'de caracter politico ou religioso e bem assim de toda a acção
de jogo ou aposta no seio da corporação, no recinto da sociedade ou
em suas elependencias ;

n) facilitar ao fiscal da ínspecção permanente junto á sociedade
,os meios ele desempenhar as funcções-que lhe imcumbem.

Art. 20. São attrlbuições do vice-presidente;
a) substituir o presidente em seus impedimentos com os mesmos

poderes que a elle competem;
b) dirigir os trabalhos das reuniões do conselho director e das as

sembléas geraes sempre que o presidente não estiver presente.

Art. 21. São attribuições do dírector de tiro:

a) a direcção dos cursos e de todos ostrabalhos, technicos da socie-
dade sob a autoridade do presidente; , .

b) regular e dirigir todos os detalhes para o bom,funccionamento
da linha de tiro e suas depenelencias, dos cursos, das sessões de tiro,
dos concursos e de todos os outros servíçosteclmícos da sociedade,
empregando para isso o pessoal, effectívo e, quando necessario, pes-
soal extranumerário ; " ' '

c) fazer applicar as medidas necessarlas para garantir a policia
e segurança da linha de tiro, de suas dependencias e circumví-
.alnhanças ; ,

cl)distribuir os trabalhos aos commissarios seus auxiliares e fls
calizal-os ;

e) manter tambem o livro de inscripção dos candidatos á instrucção
de atiradores livres, o qual irá escrípturando á proporção que se lhe
forem apresentando; pedindo-o;

f) manter igualmente o livro de matricula dos cursos de tiro ede
evoluções, que escrlpturará mediante requisição assignada pelo can
didato, sendo que de cada matricula enviará ao thesoureiro e ao se
cretario a respectiva communicação ;
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g) examinar as contas a pagar referentes ao material. e serviços a
seu cargo, lançando nellas seu « conforme Jl e escrevendo por extenso
sua importancia ;

11) estabelecer a classificação dos atiradores no fim das sessões e
dos concursos, bem como no fim do annosocíal, que deverá sempre
terminal' a 31 de dezembro. Este trabalho terá a ímmediata fiscali
zação do presidente ;

i) manter o inventario dos objectos pertencentes á sociedade a
cuja conservação, bem como á do armamento, proverá, auxiliado pelo
guarda ;'

j) ter a seu cargo a munição, para cuja guarda e conservação
nada fará fóra das instrucções espcciaes e precisas que o presidente
lhe dará por escripto ;

k) attestar nas cadernetas officiaes dos reservistas do exercito
activo, que se apresentarem, e determinando datas, a frequencia
delles á linha de tiro e o resultado de seus tiros.

Art. 22. O director de tiro, sempre que fôr possivel á sociedade,
deverá ser remunerado por ella, de modo a poder consagrar-se intei
ramente aos multiplos e arduos trabalhos do cargo.

Art. 23. São attribuíções do thesoureiro :
a) receber as contribuições e subvenções. previstas nos estatutos

e pagar as despesas autorizadas pelo presidente;
b) ser responsável pelos dinheiros da sociedade a seu cargo, em

quanto não os depositar na Caixa Economica ou no banco que. o con
selho director designar j

G) manter. a escrípturacão concernente á contabilidade, devendo
ter um livro onde lançará em ordem chronologica a receita e des
peza ;

d) organizar no fim de cada mez um balancete que remetterá ao
presidente acompanhado das segundas vias das' contas pagas;

e) fazer no fim do anno social um balanço geral para ser apre
sentado, juntamente com o relataria do conselho director, á assembléa
geral ordínaria j .

f) fornecer ao. presideute,em qualquer occasíão, todos os esclare
cimentos que este julgar necessários, entregando-lhe para serem ins
peccíonados os livros da escrípturacção a seu cargo, que é de seu
imprescindivel dever manter em dia j

g) escripturar o livro de registro dos sacias;
h) manter um livro grade em que notará o movimento de

pagamento das contribuições de admissão e um outro em que notará
o das mensalidades dos sócios em geral. Manter tambem o livro
grade que escripturará mediante as comtnunicações do director do
tiro, em que notará os pagamentos das mensalidades dos matriculados
naquelles cursos; .

i) fazer quinzenalmente o pagamento dos marcadores e demais
pessoal não efféctivo do serviço, de accõrdo com a nota. recebida do
secretario j

j) pagar no fim de cada mez, de accõrdo com a folha organizada
pelo director de tiro, o pessoal effectivn remunerado, que dará disso
recibo na mesma folha;
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k) archivar os talões e as contas pagas e, com elles os livros. de
escrípturação, justificará. o movimento dos dinheiros a seu cargo ;

. I) fazer no principio de cada trimestre o pagamento da contrí
bulcão destinada aos servlcos de físcalizacão e ela direccão a cargo do
Governo Fedel'al.' , , .

Art. 24. são attribuicões do secretario:
a) lavrar as actas do conselho dírector e as elas assembléas

geraes em um livro de actas;
b) convoca!', por ordem do presidente, os membros elo conselho

director para as suas sessões e os socios para as assembléas geraes ;
c) ser o encarregadu de todo o trabalho do expediente, fazendo

sempre a correspondencia necessaria;
d) ter a seu cargo o archívo da sociedade;
e) escripturar o livro de registro dos socios,o que fará. de accôrdo

com as inscripçõas e modificações que se forem dando;
fi envia!' ao dírector de tiro e ao thesonreiro boletins de admissão

e de demissão.
Art. 25. Os vogaes não teem funcções especiaes: assistem ás

sessões elo conselho director, com voto deliberativo, podendo pre
encher, por nomeação do presidente, os cargos vagos do mesmo con
selho e auxiliam os trabalhos da administração.

CAPITULO VII

DA COlBIISSÃO DE CONTAS

Art. 26. A eommíssão de contas, composta de tres membros, é
eleita na mesma. occasião que o conselho director, mas não toma parte
nas deliberações delle. Reune-se uma vez por anno, nas vesperas da
assembléa geral ordinária, examina a escripturação da sociedade e
lavra o 'seu pa.recer que é apresentado áquella, por oeoasião da sua
reunião, para constituir o julgamento da gestão financeira do con
selho director.

CAPITULO VIII

DO PESSOAL Ii'iSTRUCTOR

Art. 27. O pessoal instructor é o seguinte:
Um instructor de evoluções;
Um ínstructor de tiro;
Um professor de .esgrima de bayoneta;
Ajudantes do instructor de evolução, quantos forem necessarios;
Ajudantes do ínstructor do tíro.. quantos forem necessarios ;
Auxiliares da ínstrucção, quantos forem necessarios ;
a) serão de nomeação do presidente, e exercerão os cargos. em

quanto merecerem a sua confiança;
b) terão os ordenados previamente estabelecidos.pelo conselho

director. Perdel'ão. o direito' de receber a. partedesse ordenado rela-
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tíva aos dias em que devendo comparecer ao serviço deixarem de
fazel-o;

c) os cargos de instructor de tiro e de evolução poderão ser exer-
cidos cumulativamente;· .

d) os auxiliares da instrucção serão, sempre que seja possível,
inferiores e praças do exercito, escalados e remunerados de accôrdo
com o art. 19 destes estatutos.

CAPITULO IX'

PESSOAL AUXILV,R DA AmlINISTRAÇÃO

Art. 28. O pessoal auxiliar da administração é o- remunerado
pela sociedade para diversos serviços a cargo da administração.

Consta de:
Um guarda;
Ajudantes -do guarda, quantos forem necessarios;
Um armeiro;
Apontadores, quantos forem necessarios ;
Marcadores, quantos forem necessarios;
Serventes, quantos forem necessarios.

CAPITULO X

DELIBERAÇÕES DO CONSELHODIRECTOR

Art. 29. O conselho director não poderá deliberarsenão em sessão
e quando estiverem presentes, pelo menos, mais da metade de seus
membros:
, a) reunir-se-hn por convocação do presidente, no local designado,
todas as vezes que este julgar conveniente ;

b ) haverá uma reunião obrigatoria caéa mez ;
c) as convocações serão feitas, por escripto, 24 horas pelo menos

antes das sessões;
d) todos os membros do conselho director teem voto nas delibe-

rações;
e) O conselho director resolverá por maioria de votos presentes;
f) no caso de empate o presidente terá o voto de desempate;
g) só quem presidir á reunião poderá submetter um assumpto á

deliberação; toda proposta, porém, poderá ser discutida si a maioria
do conselho director assim o.entender;

h) de cada sessão do conselho dírector se lavrará uma acta em
livro especial; .

i') no começo da acta serão designados os nomes dos, membros
presentes, e que deverão asssígnal-a ;

j) os membros que não eoneordaremçoma' maioria teem o direito
de fazer consignar na: acta os motivos de seu voto.
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CAPITULO XI

DAS ASSEMDLÉAS GERAES

181

Art. 30. A assembléa geral ordínaria dos sócios será convocada
uma vez por auno para um dia entre 20 e 25 de dezembro, em pri
meira convocação, com oito dias de antecedencia, e só poderá fun
ccionar com a ruaíorla de socios maiores de 21 annos :

a) não havendo este numero será novamente· convocada com
tres dias, pelo menos, de antecedencia e se reunirá com o numero de
socios que comparecer meia hora depois da marcada;

b) nessa assembléa se procedera á eleição do conselho director ;
a) nessa occasião o conselho que termina o seu mandato apre

sentará um relatorio sobre a situação da sociedade e seu funceiona
menta durante o exercicio a findar;

d) os dias que medeiarem entre o da .assembléa geral eo ultimo
do anuo social, que será em 31 de dezembro, serão escrípturados pelo
conselho que termina o mandato, mas relatados no anno seguinte;

a) a eleição se fará por escrutínio secreto;
f) no caso de recusa por algunm dos socios eleitos se. considerará

escolhido o immediato em votos; si não acceítar ou si houver applí
car-se-ha o determinado no art. 18, letras a, b, a e cl; .

g) os jovens menores de 2'1 annos não terão voto deliberativo nas
assembléas geraes ;

h) os socios poderão ser convocados para assernbléas geraes extra
ordinarias em qualquer época do armo, quer por deliberação espon
tanea do conselho director, quer por solicitação dos socios em reque
rimento assignado por 20, pelo menos;

i) as assembléas serão nesse caso convocadas oito dias, no ma
xímo, depois de apresentado o requerimento ao pnesídente, que delle
dará recibo na occasião.

CAPITULO XII

LINIIA DJl TIltO E DEPEIlDENCIAS

Art. 3'1. A linha de tiro da sociedade, si a possuir, só funccio
nará depois de declaração do fiscal da ínspecção permanente que ella
oíferece sufficientes garantias de segurança: . .

a) a linha de tiro e suas dependencias estarão abertas, á dispo
sição dos socios, nos dias e horas determinados pelo conselho clirector ; .

b) o presidente combinará com oscommandantes das forças fe
deraes de terra e mal' e suas reservas, forças estaduaes e com os di
rectores dos institutos onde for obrigatoria a instrueção militar,
horas, em dias uteis, para os exercíclos dessas forças e dos alumnos.
Durante essas horas a linha de tiro ficará sob a responsabilidade do
offlclaleommandante da força ou do ínstructor de alumnos que nella
fizerem exercício. As armas, munições, material e pessoal para estes
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exercícíos serão fornecidos pela propria força, quando se tratar de
forças militares; .

c) poderão utilizar-se da linha de tiro da sociedade, nas mesmas
condiçõss da lettra b, as forças elo Estado e do municipio ;

d) a linha de tiro da sociedade e os concursos por ellas mantidos
ficam sujeitos ás Inspecções que o ministro da Guerra entender
mandar fazer; .

e) a sociedade terá sempre a sua linha de tiro e dependencías
francas,' debaixo do ponto de vista policial, á iuspecção das autori
dades militares, administrativas e judiciarias j

f) é expressamente prohibído na sociedade qualquer manifestação
. de caracter politico ou religioso j .
. g) na linha de tiro e suas dependencias é expressamente prohi
bido fumar e, bem assim, exercer qualquer acção de jogo ou aposta j

h) a linha de tiro poderá ser visitada por qualquer pessoa, nos
dias que o conselho director determinar j só poderão, porém, atirar os
socios de qualquer das sociedades da Confederação do Tiro Brazíleíro,
ou os offícíaes, em transito, das corporações armadas j

i) no caso da sociedade necessitar de utilizar-se de ãlgumaIinha
de tiro do Governo, d seu presidente combinará com as autoridades
competentes dias e horas para os exerci cios de tiro de guerra, .pois
que a instrucção até este ponto deverá ser feita fóra daquella linha
de .tíro ,

CAPITULO XIII

CLASSIFICAÇÃO DE ATIRADORES

Art. 32. Nos mezes de junho e dezembro se fará a classificação
dos atiradores, ele accõrdo com as ínstruccões que forem para esse fim
expedidas pelo chefe do Estado Maior do Exercito .

Os classificados terão direito .de usar as seguintes insignias, que
serão de metal branco ou de prata. .

Os atiradores de primeira classe levarão no braço direito uma in
slgnia formada por dons fuzis.cruzados, tendo por cima o algarismo '1.
Os de segunda classe terão o algarlsmoà sobre os fuzis. Os de terceira
classe terão o algarismo 3, collocado da mesma forma.

CAPITULO XIV

CONCURSOS E mssnos

Art. 33. Haverá todos os annos, a 15 de novembro; um grande
concurso de tiro, em que só poderão tomar parte os membros ele
todas as sociedades da Confederação do Tiro Brazileiro que estiverem
habilitados corno atiradores livres:
. a) para esse concurso a sociedade receberá do l\Iinisterio da

Guerra, por intermedio da direcção da Confederação, os premios que
para esse fim forem destinados;
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b) além desse grande concurso, haveria. os que O conselho director
entender conveniente e que serão: de tiro, de avaliação de distan
cias, de evoluções e relativos a qualquer serviço de utilidade militar,
mantido pela sociedade;

c) os premies paraesse concurso serão fornecidos pela sociedade,
que poderá também destinar alguns para o grande' concurso do tiro;

cl) 'só serão admittídos a tomar parte nos concursos e exercícios
de qualquer especíe os socíos destas e das outras sociedades da Con
federação do Tiro Brasileiro, habilitados como atiradores livres, e os
offíciaes em transito das corporações armadas; .

c) para o grande concurso de tiro, os programmas. serão, cada
anuo,' determinados pelo chefe do Estado Maior do Exercito;

f) os programmas para os' outros concursos de tiro, bem como
instrucções e programmas para os concursos de outra natureza, que
o conselho dírector resolver realizar, serão por elle livremente orga
nizados.

CAPITULO xv

nrsrosrçõss GERAES

Art. 34:. A sociedade n[LO terá filiaes em outros municípios, e
mesmo quando estabeleça linhas de tiro em diversos pontos do mu
nicipio, séde da sociedade, essas linhas serão para os effeitos destes
estatutos e regulamento da Confederação consideradas como postes
de tiro.

Art. 35. O conselho director poderá promulgar um regulamento
para o serviço interno da sociedade, submettendo-o préviamente á
consideração da Confederação do Tiro Brazileiro.

Rio de Janeiro, H de março de -1909. - Hermes R. da Fonseca.



filO ACIOS DO PODER EXECUTrvO

Modelo n. 1

Pedido de armamento

(Nome da sociedade)

N..... da Confederação do Tiro Brazileiro ,
Ao SI'. general ínspector da •...•.... , Região Militar.

Na qualidade de presidente desta sociedade, requeiro a V. Ex .,
de accôrdo com as leis e regulamentos em vigor, queira mandar
fornecer as seguintes armas:

(Local e data.)

Visto.

o fiscal,

.. i .

O. presidente,

Formato 22x33 cent.
NOTA - A este pedido acompanhará a relação dos socíos contri

buintes o uma declaração sobre a quantidade e qualidade do arma
mento anteriormente fornecido e numero de postos de tiro existentes.
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IUodelo n. 2

( Nome da Sociedade)

Sociedade n da Confederação do Tiro Brazileíro,

Guia ele tieoolução ele m'rnas

Ui

Ao Exm. Sr. inspector da ....•.... Região l\Iilitar.

Na quantidade de presidente desta sociedade; devolvo a V. Ex.,
de aecõrdo com os regulamentos em vigor, as armas abaixo dis
criminadas, que se estragaram em serviço, conforme inspecção
feita a de de , de cujo resultado junto cópia.

Requeiro a V. Ex. mande substituil-as por outras de íguaes
modelos.

Visto.

o fiscal,

Formato 22X32 cento

o presidente,
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(Nome da sociedade)

Registro de inspecção e exame de armamento

Sociedade n .. , ... da Confederação cio Tiro Brasileíro
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Totaes

Cidade de .......••. ; .•. em de ..•.............. de .

O director de tiro, o presidente,

...... '.' .. '.' .. ,. ~. . . .

Formato 22X33 cento
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1\'Lodelo n. 4

Pedido. de munição gratuita
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(Nome da sociedade)

N. da Confederação do Tiro Brasileiro

Ao Sr. general ínspector da .... Região Militar.

Na qualidade de presidente desta sociedade, requeiro a V. Ex.
o fornecimento de .... cartuchos de tiro de guerra e ... ! de tiro
reduzido para. fusil Mauser para .... socias da idade de -16 a 30 anHOS
e .... reservistas que frequentam a linha de tiro desta sociedade. O
fornecimento pedido é para trimestre de .

(Locale data .)

O presidente,

Declaro que na, presente data tem- esta sociedade.... socios da
idade de 16 a 30 annos, frequentando a linha de tiro da sociedade a
qual tumbern é frequentada por.... reservistas do exercito de la linha.

(Locale data.)

O fiscal,

Poder Exccu tivo - ICjfl,l 13
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}).loclelQ :u, ~

Pedido de munição ãndemnízada

(NOiüé da sociedade)

Sociedade n ..... di\. Confederação do Til'o Brasileiro.
Ao SI'. general Inspector da, .... Hegião Militar ,
Na qualidade de presidente desta sociedade, requeiro a V. Ex .,

de accórdo com as leis regulamentares em vigor, queira mandar
fornecer-lhe a seguinte munição:

cartuchos, tiro reduzido
» » real
» para revólver
» » »

para íusil
» »

Gírard
Nagant

Manser
»

a ..
a ..
a .
a .

Importa tudo em. . . . . . . . . . . . . .. réis, que o thesourelro desta
sociedade, conforme recibo junto, entregou ao thesoureiro da (1)....
de (2)........ .

Cidade.·.. ·.·.;·, em , . de , .. de, ..

Visto.

o fiscal, o presidente,

(1) Qualidade da repal'tiçp.o federal arrecadadora.
(2) Nome da localidade.

Formato 22X33 cent ,
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l\:Iodelo n.. 6

(Nome da socíedade]
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Sociedade n .•.. da Confederação do Tiro Bnaslleiro.

Ao Exm, Sr. general Iuspeetor da .... Região Militar.
Na qualidade de -pt'esidente desta sociedade, devolvo a Y. Ex .,

deaccõrdo com os regulamentos' em vigor ..•... cartuchos para fusil
Mauser, tendo -feíto parte do supprlmento de munição correspondente
ao trimestre _. de , de .....•., e que foram em inspecção
realizada a de ...•.... de ..•..... considerados estragados.

Cidade em de de .

Visto.

o jj.scaI,

Formato 22x33 ceut.

o presidente,
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:i\'.Iodelon. ~

(Nome da sociedade)

Sociedade n ..•... , da Confederação do Tiro Brazileiro.

Guia ele deooiução ele cunlietes, estojos e carreçadoree vasios

Ao Sr. general inspector da ....•.. Região Militar.
Na qualidade de presidente desta sociedade, devolvo a V. Ex.,

de 'accõrdo com os regulamentos em vigor, o material constante da
nota abaixo, pertencente ao ..... " . . . . . .. supprimento de munição
correspondente ao penultimo trimestre que, para memória, vae
também detalhado.

Pedido de de " .. de material devolvido hoje.

Cartuchos Mauser tiro real.
» » tiro reduzido.
» revólver Gérard,
» » Nagant.

Carregadores.
Cunhetes Mauser,

II Gérard.
» Nagant.

Estojos l\Ia::ser tiro reduzido.
II »" real.
» revólver Gérard ,
» » Nagant ,

Carregadores.
Cunhetes Mauser.

II G"érard.
» Nagant.

................ .em de de .

Visto.

o fiscal,

Formato papel 22x33 cento

o presidente,



ACTOSDO PODER ~XECUTIVO

~.:[odelo n. S

1\17

(Nome da sociedade)

P roposta ele sacia

Sociedade n da Confederação do TiroBruzileiro .

Propomos para socio desta sociedade o Sr ............•... " ....
natural de com...... annos de idade, filho de.......•...
. .. profissão. estado residente e
que comnosco assigna esta proposta.

Cidade ..•....... , em de de .

o proposto Os proponentes

........... sob n em do conselho director de de .
de .

o secretario O presidente

Declaração de consentimento dopae ou do tutor no caso de
menoridade.

Formato 22x16 1/2 cento



Hl8 ACTOS.DO PODER EXECUTIVO

~J:odelo,n. 9

(Nome da sociedade)

Sociedade n. . ..... o da Confederação do Tiro Brazileiro.

Boletim de admíssãon .

Ao Sr'. ,....................•) .... o ••• , ••••••••••••

Communico-vos que porproposta dos senhores , .
foi adrnittido pelo conselho director, em sessão de •.. " de ....• o

de: como sacio desta. sociedade, o senhor , , .
natural de o" com .. ; alJllOS de idade; filho de '0 •••• o

estado profissão.. " o ••• , residente á ..

Cidade de , em ..•... de de .



·ACTOSDOPODER EXEqUTIVO

Modelo. n. l.()

LIVRO DE REGISTRO DOS sacros

:U)\)

)

o I o o :';jl~ ;§ o'-< ,;: 0 0 ,~
,~

'" "o'" 'o "OOJ Nomes
'-<"o "O :.7' '" c:oj.~ .s Observações:: ;:;; '" ~ ã ~

.....
-"-o -ui=: S"'.- :8 o '""- ri>

Z z- t=.. '-<
o~

o r=<c, o
-- -- -- -- -- -- -- --

-

..

Formato da folha 4;;X33 cent., devendo, para facilidade, ser
dobrada ao meio no sentido de altura e formando livro,



200 ACTOS DO PODER EXECUTIVO

:;}:Iodelo:n. 11 (fre:nte)

LIrRO DE 1lATmCUL,\ E A5SE'.'iTA1IENTOS

N. de admissão como sócio .
N. de matricula nOS cursos de tiro e .de evolucões .
N. do attestado de habilitação de atirador. livre .

Em de de .•....

Nome .
Naturalidade . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Idade .
Profissão .
Hesidencia , , .
Estado .

Assignatura do presidente

Data

Assignatura do director de tiro

Assentamentos

Data

::Uodelo :no 11 (verso)

Assentamentos

Formato 22x33 cento

Neste livro, em que cada atirador occupa uma pagina, insere
vem-se além do indicado no modelo, as diversas phases da instrucção,
os resultados e condições dos concursos em que tomou parte, as classi
ficações obtidas, frequencia aos exercicíos, etc. etc.



ACTOSDO PODER EXECUTIVO

:L\J:odelo 11. 12

LIVRO DE INSCRIPÇÃO PARA L'iSTRUCÇXO PllELDlL'iAR DE TIRO

201

DATA DA IN-
SCRIPÇXO
PARA. ti. E'(

STllUCçÃO
~mIES

DATA DO CERTI
FICADO DE RA
llILl1'AÇXO DE
ATlRAD.Oll

o



202 ACTOS DO PODER. EXECUTIVO

Modelo n. 13

LIVRO GRANDE DAS CONTRIBUIÇÕES DE AmrrSSÃO,

DATAS DE RECEBBTENTO DAS
CONTIÚBUIÇÕES DE ADmSSÃo

o
'" >::lo '"t3 .~
o a
'" -o
'" ~

o
c.i OnpERYAÇÕESA "mIES 'OJ o o e-o -o -o -oo -o

§ o o o o
m l~ l::':l 1:-:': I::

~~ v ~-~ c...'.~

::3 ~ ~
d <:I

'" ~
...., cn'" m UJ

~ '" ~ 2 o
:.. S-e.. e.. e..

" ~1 " "..,..
"" .,,;<

--- --- ---

Formato 40X26 cento



ACTOS DO "PODER EXECUTn'O

Modelp 11. 14

LIVRO GRA"iDE DAS 31E"iSAJ,IDADES DOS socros

203

DATAS DOS RECEBUIENTO DAS

31E"iSALIDADES

v,
8 o
25

.-<
tr:

ir: ê 9
tr: u: ~ ~~ 2 ..õo ~ -c ;; O" .<:l E OBSERVAÇÕESCl oS E

~ E
(!J

:3 - (!J ec

'" õ (!J

~ ~ ""
......,

UJ
:;;: -< "" ~

c:
:::> Cl 2 - 2;<;

"ê ..õ o" .<:l
-< :5 :::l;;

~
~...,
õ

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

Formato 3\JX26 cento
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Modelo ll. 16

205

LH'RO GRAi'iDE DAS ~fENSALIDADES DOS ilIATlUCULADOS NOS CURSOS DE rmo
E DE EYOLUÇÕES

'"DATAS DOS PAGA~IENTOS
A

tr: o-c E-<: ..:: z:
:5 o ::>

~1< 8::; vn o:: "" <:g; ..:: :3o:: E- ..::E- ;:;;.
~ -< 2 "

o o '" ::;<:. A ;:;
o ::-. ::-.

~;:; -c s e .~ E ::-. .!:> .!:> ~'" z; o S .8 ::: -=
::: E <;'" A
ã3 u -;:A A S-:'" o o

'" Ê ~
O);; :> d E .~ ::: .= o :> N ""Z u: O)

~
::: ::: en CJ ::: o O)

~z -e i:::;., ;;;; <: o z oE- ...., ...., ...., <: w.
"" ui ui '"A

'" '" ir ui ui ui '" ui ui ri; -co::: E-<o::: o::: o::: o::: o::: o::: o::: o::: o::: o::: o::: -e
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-

-
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I
Numero

Dia

'"'"Mez '"'"CI

'"'XJ

Anna

I Espécie do tiro

Numero de atíra-
dores

Cartuchos dispa-
Tados

ICartuchos imiteis

I Impactos

; ISomma dos pontos

I% dos tiros uteis

I Munição gasta

Observações

OAIln~3X3;U3aod_oa SO~Y

:s
ê
c
r::

~c::
;>-

~""::;
c:: Or-

~;>-
-o

~;>1
C O
'"c

~'"
'"'" l-l'"5 "1
~
'"
t:.;

3s



ACTOS lJO: PODER EXECUTIVO

~Lodelo 11. 18

Sociedade da Confederação doTiro Brazileiro.

Certificado n ... . • . de habilitação de atirador livre.

207-

Declaro que o sacio n ... " . desta Sociedade Sr ..........•......
tendo recebido a iustrucção preli minar de tiro exigida pelos regula
mentos, acha-se habilitado a atirar livremente de fuzil. (I)

Cidade , em de , de .
Visto

O director de tiro O Iustructor

(1) Ou de revólver.

NOTA - Este cartão. medirá 14XH 1/2 cent., será impresso e col
lado dentro de uma capa de papelão emJórllla de livro e revestida de
couro ou panuo, de modo a tornal-o portamo.



208 ACIOS DO PODER EXECUTIVO

]}Lodelo m, 19

( Nome da sociedade)

Sociedade,n .. , . , .... da Confederação do Tiro Brazileiro.
Boletim n .•......• de munição vendida aos atiradores.

Ao Sr. dírector de tiro

Corumunico-vos que na sessão de tiro de hoje foram fornecidos
aos atiradores, mediante, prévio. pagamento, os .vales. de munição,
abaixo discriminados, na importancia de. , .. ,. réis.

'" , Vales ele.,.. cartuchos Mauser tiro real a
., Vales de cartuchos Mauser tiro reduzido a
" ,' Vales de ' cartuchos revól ver Gérard a

Vales de, .. ,. cartuchos revólver Nagant. a

Totaes Rs•

............ em ..... de ....... de' .....
O Thesoureiro

Formato 22x 16 cento

s
s
s
s

s
s
s
s



Datas

Detalhe das entradas
I

Mauser, tiro real·
Mauser, tiro reduzido "":.-

Revólver Gérard ' ::::
'"<::

Hevólver Nagant. '"'I:::o
Procedencla e data tn

do carregamento
Mauser, tiro real Co

Mauser, tiro reduzido tn1;1
~~

Revólver Gérard I::íS
00--- tn

Hevólver Nagant tn

Mauser, tiro real '"'c::
~

Mauser, tiro reduzido g;
I Revólver Gérard, '"'"tn

Revólver Nagant

Carregadores

Observações

o I>-
pl

~ '"'P- Io;
co o
"j O tn

l:l A I::>co o
'" "" ~.

"" I.J I-' I-.:J

'" O o:::> 0- I::>:-- pl '"C'
~. :>'J

0-
tn i:l '":-:p

tO
t<1

l:l '"'.... c::
'O O ::!~I

o ...
o

1-:>
o
<:C



Datas

Detalhe das sahídas

Mauser, 'tiro real
Mauser, tiro reduzido n

I>-

Revólver Gérard ~
c::

Revólver Nagant n
~
o

Procedencla e da ta do ti>

carregamento
Mauser; tiro real c:::

Mauser, tiro reduzido rn~
I>-H

Revólver Gérard \:j2
o~

Hevélver Nagant ti>

Mauser, tiro real n
Mauser, tiro reduzido c::

- :<

Hevólver-Gérard ~
H

'"Revólver Nagant ti>

Carregadores
,

Observações

!'-n
..;
o
'"t:l
o

'" '"=':0-
i=! o

t:l
t:l I:':f
1;; i"

e
C':I
et

~o



scros no PODER EXECUTIVo

JUodelo n. 21

CADERNETA INDIVIDUAL DE ATIRADOR

(1) folhas)

A

FOLHA L,DIVIDUAL DE ASSEi"iTA:llEi"iTOS

JIat?'iCllla n . . • •

:iH

Nome.........•....•............................................•
Naturalidade .
Idade , ' " .
Profissão '" ..•........ '" , .
Residencia .
Estado '.' .._ '-0 ••••••••••••••••••••••• _ •••••.••••••••

Em de .................•..de .

Assignatura do presidente. Assígnaturado director de tiro •

..... • • • " "." "_I,' 0'0 .. "o" .' '." ..

Data

Formato HX21 cento

Assentamentos.

(Frente)



212 ACTOSUO'POUEU EXECUTIVO

3-Loclelo n. .21

CADERNETA INDIVIDUAL DO ATIRADOR

(la folhas)

B

FULUA JJI::. E.\l::llCICLOS JJI:: ,\\'ALIAÇSO DE IJlSTA.\CIAS

.0. QUE.SE OnSEUVA . mS'L\..\CI.\S A OLUO·.\U .
CO.\!. .

llIi\'OCULO

1° Si se vêem as bandeiras•....... ;
2° Si se distingue a vermelha da

preta ............ ; ..........
3° Cores que se distinguem .......
,íP Detalhe das silhuetas ..........
5. ° Si se distingue um homem a

pé de outro a cavallo ....... "
6.° Si se percebem os movimentos
í. ° Si se distinguem as formações
8. ° Detalhe das casas, arvores, etc.
o.0 Observações especiaes (posição

com relação ao sol, hora de
observação, estado atmosphe-
rico, etc) ........ ...........

Em de de

Assígnatura do atirador

Formato 14X21 cento

Visto

O instructor,



ACTOS.DopODEn EXECUTIVO

3l:o(lel0 1,1.' .21

CADERNETA INDIVIDUAL DO ATIRADOR

F<
\:.l"

('lii folhas)

F()pr'A -"DE-EXEnCIGIOS' DE TIiH)

2:1.3

RESULTADOS

Pontos

-o,.
<

Observações

Visto do instructor
e director de tiro

- --1·-----1·- _ - - _' -'----- _

I·

Formato, :l.4X.21 ,cento



214 ACTOS DO PODER EXECUTIVO

~J:oclelo n. 22 (Fi.~ente)

(NOME DA SOCIEDADE)

Sociedade n ... " da Confederação do Tiro Brasileiro

Boletim de tiro n .

Direcção da linha em de de.......•.

Nomes dos
atiradores

m
c:>
rn
rn
d

Õ

RESULTADOS

Pontos

.



ACTOS DO PODER EXECU:rIVO

l\:Iodelo .aa, 22 (vei'so)

S

o
.:-:1 o<:.,:."

.S< ·õ RESULTADOSo:.. m00
g:l~ rno Nomes dos Q)

'- tn. -o tn Obsérvàçõé
~~ atiradores

'fl..::-o o U m
o~ :.. o
:..1:: Q) t5 .....

S Pontos '"Q) <'Õ
...,

s:: ::l c.. os Z SE-<
Z >-<

1--



216 ACTos-no PODEr, EXECUTIVO

NOTAS

Al;ma "0 •••••••••••••••

Munição ...•.....•.... o'

Fogo ...•...............

Distancia .

Alça•.........•...........

Ponto visado ....•.......

Posição do atirador ..•...

Cartuchos falhados .

Cartuchos fendidos .....•.

Munição gasta .

Hora ..

rBarometro .
rr'Chermometro.....
I .
~ Hygrometro .....
\1

lv ento .

Tempo ; •

(*) ou o ínstructor.

............................ - . ." .

............................., , .

......... .

o apontador

o commissario (*) O director de tiro

... ' .



AarOS'DO .PODER EXECUTIVO

Modelo 11. 23 (Frente)

REGISTRO RELATORIO -DAS, SESSÕES' DE TIRO

217

Sessão·de tiro .n ' em de de ..•..........•............
N. dealvos em.serviço .para o tiro real de Iusll , .
N.. ·».· .».» ;). ..».».»•.reduzido» » .
N.» » » » »»» revólver» » .

Distancias' de tiro, .. ~ .
Nomes dos commíssaríos deserviço .
•••••••••••••••••.••••••• •••• •• 0 .

Nomes.do .thesoureiro ou substituto . ', , , ....•

N~~~~:d'~~~~~l~~'d~'~~;;iç~::::::::~::::::::::::::::::::::::.:::::
......................................................................
Nomes dos .lllarcad.oresde seeviçQ ..
." .

J Cartuchos
Municão entregue aos ~ );

apontadores ......•....... I »
L »

rCartuchos
Munição devolvida· pelosJ »

apontadores l' »
))

de tiro
» »
» »
» »

detíro
» »
» »
» »

real Mauser .
reduzido Mauser ..
revólver Gérard...

»: Nagant , "

real Mauser .
reduzido l\Iauser ..
revólver Gérard .

» Nagant .

rDifficuldades 'de introd~cçãO."""":'
)) » extracçao " ..•..

I Emissões de' gazes pela culatra; .
Notas sobre a munícão .•... ~ Rupturas no gargalo.........•........

, . I n. » . corpo s ,· ••••••••••••••••••

I » )) . culote ' ' .
lFalhas de percussão.•.•..••.•.•. , .
Engasgamentos.....•................•

rPressão . barometr~ca ......•...........•
Circumstancias atmos- I TeJ~lperatura .ambIente ............•..

pherícas ~ Gráo: deIrumidade ..
0.0 •• o ••• • ••••••••1Direcção.do vento .. o•••••••••••••••••••••••

'Tempo •.•....•.•....•...••.....'•.......•



2i8 ACTOS no PODER EXECUTIVO

lUodéIO:l1. 23 (ve1'so)

Incidentes solii'evlrídós durante oã' sessão. , ; .. ; •...•............

• • .. .. .. .. .. .. '.' " .• ~ " , ,. ~ .~ li .. .• .. ,';, .. '. '".•. , .

.. .. .. , ' ' ·· 0 ' li .. ;, ií .. .; - '.'4 '•• ~" -o .. ~ .

Horas da .sessão•...•.•....• ; •...•. ; 0 '.' ••••••••••

Degradações verificadas nas' armas de serviço ................•.
.. ' ;, ~ , _ <li •• ,. " .; ..

• ,••••••.•• _ v :••.:.,•••••• - .

Gartuclíos substituídos " , , .
Impactos. ; ; , . , ; , ; ; , .....•.... ; ; .......•
Pontos obtidos ..o · : ..o .
Por cento em ·pontos o , .

Obtiveram-as melhores seriés:

oDe fusil, tiro reduzido; os 81's ; , ; .....•.
• .. .. .. • .. .. • • ' ' ~ ,; ; ,i ,; .; .. " ' .-.'. 0° ••" ' ..

• .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. • .. .. • . • .. .. .. ,; "." .' ;. .; ! ' ••.•. , ' •••• ,'.

De revólver os 81'S ... : ......................................•

Venda dá nWllição

cartuchos tiro reduzido a , .
)) » real )l •••••••••••••••

)) o)) :(j~roard )) ... u.; .••.•..•.

•••• o' • o)) )) Nagant )) ..•....• '......•

Recebido pelo .thesoureiro..•.•......

Despesas da sessão

s
s
s
S

R"s.

A pagar pelo.thesourelro

:' ,· ,···.·'··<.t.· .
•• \,., •• 't •••,., •••••••.,.! :.:.•• , .
••••••••••••••••••••.' .. ~,-. ,~ •• ,. "-'" ;•• !* .

Rs.

s
S
S

S

Cidade de •.•........ em; de '" • " de

O dírector de tiro ...•........•••.....•.•.••

Forrúato22X33cent.
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DEt:RETO N. 7.351 - DE 11 DE "lARÇO DE 1909

219

Determina a porcentagem maxima de impurezas toxtcas nos cognacs e
armagnnes que foram admittidos a despacho das Alfnndegas da Republica.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização contida no art. 2°, n , XIV, da lei n. 2.03:;, de·29 de
dezembro de 1908:

Resolve que não sejam admíttidos a despacho nas Alfandegas os
cognacs e armagnaes que contiverem mais de cinco grammas .de ím
purezas tóxicas (etheres de serie graxa, furfurol, alcools superiores
etc.) de que trata o art. H da lein.5:;9, de 31 de dezembro de
1908, por mil grammas de alcools a 100 gráos,ou duas grammas e
cincoenta centigrammas por mil grammas de alcool a 50 grãos:
revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 11 de março de 1909, 21° da Republica.

AFFOi'iSO AUGUSTO MOREIR..... PENi'iA.

David Campista.

DECRETO N. 7.352 - DE 11 DE "lARÇO DE 1909

Concede ao Lyceu Municipal da cidade de illuzambiuho, Estado de Minas
Geraes, Os privilegiós e garantias, de que gosa o G~'mnasio Nacional.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :

Attendendo ás informações prestadas pelo delegado fiscal do Go
verno sobre os programmas de ensino e o modo por que são executados
no Lyceu Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Geraes,
resolve, de accôrdo com o art. 367 do Cocligo dos Institutos Officiaes
de Ensino Superior e Secundario, approvado pelo decreto n , 3.890,
de 1 de janeiro de 1901,. conceder ao dito estabelecimento de in
strucção, na conformidade do art. 361 do citado codígo, os privilegias
e garantias de que gosa o Gymnasio Nacional.

Rio de Janeiro, 11 de março de 1909, 21° da Republica.

AFFOi'iSO AUGUSTO MOREIRA PEi'iNA.

Augusto Tavares de Lyra.
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DECRETO N. 7.353 - DE·H DE 1unço DE H)Oll

Concede autorização ti. «Thc Manaos 'I'ruruwnys and Ligh t Cornpuny,

limited» para fnnccionar na Republica.

o Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil, atten
dendo ao que requereu a 1'Iw Manáos l'rCl1mo'ays, and Light Comparo],
limiter.l, devidamente representada, decreta:

Artigo unico. E' concedida autorização á 'rlw ,,1Ianáos Tramuxujs
anelLight Company, limitcd, para funccíonar na Hepublica, com os
estatutos que' apresentou, mediante as clausulas que. a este acom
panham assignadas pelo 'Ministro·de Estado da Industria, Viação e
Obras Publicas e ficando a mesma companhia obrigada ao cumpri
mento das íormalídades-exígldas pela legislação em vigor.

Rio de Janeiro, H. de-março de 1909, .21 0 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO ManEIRA PENNA.

Miguel Calmon (lu Pino e·Almeida.

Olausulas-que acompanhamodecreto-n. 7.353, desta data

I

A 'Fite llIanáos Tramways anel Ligltt Company, limitetl, é obrigada
a ter um representante. no Brazil com plenos eIlllmitados poderes
para tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem
quer com o Governo, quer com particulares, podendo ser demandado
e receber citação inicial pela companhia.

II

Todos. os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos unicamente
ás respectivas leis e regulamentos e á [urisdicção de seus tribunaes
judloiáriosou administrativos, sem. que .em tempo algum possa a re
ferida companhia reclamar qualquer excepção, fundada em seus esta
tutos, cujas disposições não poderão servir de base para qualquer re
clamação concernente.á 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-há
cassada a autorlzação para funccionar na Hepublica si Infrlnglr esta
clausula.
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221

Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do priu
cipio de achar-se a companhia sujeita ás disposições do direito nacional
que regem as sociedades anouyrnas.

V

A ínfracção de qualquer das clausulas, para a qual não esteja
comminada pena especial, será punida com a multa de 1:000$ 11,5:000$
e, no caso de reincidencia, pela cassação da autorização concedida
pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes clausulas.

Rio de Janeiro, 11 de março de 1909. - Miguel Calmon dú Piti e
ltlmeiela.

B

TRADUCÇÃO

CERTIDÃO DA L.,CORPOHAÇÃO DE UMA COlli'""llIA

(Hepartíção de Archivos de Companhias, 18 de janeiro de 1909.)

Pela presente certifico que a The Monàos Traways anel Light
C~mpany,limitecl, foi incorporada no dia 12 de janeiro de 1909 como
uma sociedade anonyma de responsibilidade limitada, na fórmadas
leis de 1862 a 1907 sobre companhias.

_ Dada em Londres, sob a minha assignatura, aos dias 18 de
Janeiro de, 1909. -FI.F.Ba?'tlett, archivista de sociedades, anonymas.
(Lei de 1862 sobre companhias, -secção -174.)

Eu, abaixo assiguado, John William Peter Jauralde, .tabellíão
publico, devidamente encartado e juramentado, em exercício nesta,
cidade de 'Londres, certifico que a assígnatura H. F,. Bartlett, posta
ao pé da certidão da incorporação da companhia Tlte Jllanâos Tram
'ways ancl.Light Company, limiteil, aqui junta e marcada. com a lettra
A, é aassígnatura propria e verdadeira do Sr. lIerbert Fogelstrõm
Bartlett, archivista de sociedades anonymas, e que foi nesta data por
elle subscripta perante mim tabellião, E certifico maisque o documento
tatnbem.annexo e marcado com a letra B é traducção fiel e conforme
da referida certidão de incorporação.

Epara constar onde convier, dou a presente, queassígno e faço
sellar com o sello do meu oflicio; em Londres, aos (lias 18 de janeiro
de 1909. -.7. lY. P. Iauralde, tabellião publico.
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N..69-Reconheço verdadeira a assiguatura retro de J. W. P.
Jauralde, tabellião publico desta cidade; e para constar onde convier,
a pedido do mesmo, passei a presente, que assignei e fiz sellar com o
selIo das armas deste Consulado da Republica dos Estados Unidos do
Brazil em Londres, aos a de fevereiro de 1909.-,-F.Jilves Vieira,
consul geral.

Recebi f:. 1-1.3,- Vieira.
Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. F. Alves Vieira, consul

geral em Londres .
Rio de Janeiro, 4: de março de 1909.-Pelo director geral, L. L.

Fenwncles Pinheiro.

c

TRADUCÇIü

101.081-Registrada-3.820-12 de janeiro de '1\)09.
( Estampilhas .esellos da Repartição de Archivos de Companhias,

em 18 de janeiro de 1909.)
Escriptura social da Tlie Maneios Tramways anel LiaM Companlty,

limited.
L O nome da companhia é The JlanlÍos Tramways anel Ligltt Com-

pany, limited, .
2.. A séde social será. situada na Inglaterra.
3. São os fins para os quaes se estabelece a companhia:
a) celebrar e levar a effeíto, com as modificações (si as houver),

que forem ajustadas, o contracto com Antonio de Lavàndeyra e j]Iu
nicipal General Properties Synelicate, limited, que se menciona na
clausula 3 dos estatutos da companhia;

b) comprar, tomar de arrendamento ou adquirir de qualquer
outro modo e vender, conceder arrendamentos ou dispor de qualquer
outra maneira, utilizar ou explorar quaesquer linhas de trilhós. ur
banos. ou estradas de ferro ou poderes de fazer percursos, licenças,
direitos ou servidões ou qualquer interesse e celebrar qualquer con
tracto ou ajuste de qualquer natureza com relação á. exploração ou
permutação de trafico sobre os mesmos, e quaesquer obras, systemas
e empresas telegraphícas, telephonícas, de abastecimento de agua,
drenagem e escoadouros e quaesquer obras electricas, hydraulicas ou
outras, quer para o fornecimento, quer para a transmissão de força,
luz, calor, som, energia ou de outra fórnia, e sejaímmediatamente ou
ao tempo ou sujeitoao dar-se qualquer caso ou eventualidade, e pro
vel-es, exercel-os, ruantel-os.dlrlgil-ose exploral-os; solícítan, comprar
ou de outro modo adquirir, usar, executar e dar effeito a quaesquer
concessões, ordens, autorizações, arrendamentos, direitos, privilegios,
poderes e faculdades. do governo, 011 parlamentares, munícípaes ou
outros de qualquer especie.para ou com respeito ao exposto em
qualquer parte do mundo; celebrar, adquirir ou ceder quaesquer
contnactos para ou com relação á. construcção e fornecimento, quer
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pela companhia, quer pOI' outrem, de quaesquer trilhos urbanos, es
iradas de ferro, linhas e systemas telegraphicos e telephonícos e
.quaesquer empresas relativas á producção, distribuição, abasteci
mento, accumulação e emprego ele electricidade ou de qualquer
outra força, poder ou energia para quaesquer fins e quaesquer obras
ligadas ou vantajosas a qualq uer dos negócios da companhia e para
os propósitos desta escriptura fazer ou acceitar qualquer pagamento
total ou parcialmente em noções ou obrigações desta ou de qualquer
outra companhia, sejam. ou não Integralizadas, e garantir adevída
execução de contractos para os mesmos propositos ou quaesquer delIes ;

c) gerar, produzir, desenvolver, comprar, vender e abastecer ele
ctricidade para fins de ílluminação, caloríco, força matriz e detracção
propositos telephonícos, telegraphicos, industriaes ou outros; ajuntar
accumular, fornecer e dispor de qualquer fôrma ou tirar vantagem
della, e em geral construir, prover; explorar, concertar, manter e
dar execução a todos os materiaes, machinas, cabos, fios, linhas, ac
cumuladores, lampeões, commutadores, iustallações, ferramentas e
apparelhos relacionados com a producção, distribuição, romecímento,
accumulação e emprego deelectricidade para qualquer fim, uso ou
objecto, e em qualquer parte do mundo;

. d) celebrar contractos com qualquer Estadoygoverno, corporação,
autorídade, companhia ou pessoas com referencíaao abastecímento
de electrícídade ou qualqueroutra fórma de força poder ou energia á
companhia ou por ella, e estabelecer e manter centros dos quaesse
possam distribuir ou usaI' de qualquer modo, para qualquer. fim, tal
força, poder ou energia;

e)dmtractar a illuminação de quaesquer capítaes, cidades, ruas,
docas; mercados, ;theatl'osj edificios e Jogares, tanto publicos como
particulares, por luz electríca 011 outra qualquer, e em qualquer
parte do globo; .

f) promover e auxiliar a promoção e exploração de carris lII'
banes, estradas de ferro, obras hydraulicas, electricas e outras.para
fins de tracção, ílluínínação, força motriz, 011 outros; e requerer de
qualquer Hepubliea, Estado, governo, autoridade municipal ou outra
competente, ou adquirir, mediante compra particular, ou de qualquer
outra maneira; quaesquer concessões, privilegíos, decnetos; leis parla
mentares, ordens. em conselho, ou outras ordens, autonizações, ga,.
rantías, direitos, bens e faculdades que habilitem .a companhia a
obter, constnuir, manter, explorar; prover, arrendar, alcançar po
deres ou dispor de taes trilhos urbanos, caminhos de ferro, empresas,
obras e negocies, como dito fica, ou quaesquer delIes, ou . qualquer
prolongamento ou variaçãodos mesmos.re :executar quaesquer tra
balhos em connexão com elles,. e effectuar tudo, comprehendendo. pa~
gamentos de depositos, custas e gastos, quer a dinheiro, quer com
aceções ou tlebenturcs in tegralizados ou parcialmente satisfeitos ou
com outras obrigações da companhla.uu em parte pOI' uma e em parte
por outra fórma ou fónmas de pagamento, e, autecípadamente; OIL de
outra maneira, conforme entender necessario. ou conveníenteá.eom
panhia ;

g) Fundar cidades, construir edificíos, públicos e pantlculares; e
para todos os misteres; a. adquírir, erigir, tomar de arrendamento ;
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tomar e dar de;aluguel, apparelhar.rexplorar, usar, concertar ou me
Ihorai-, quaesquervtarrenos, casas, edificios, estradas, caminhos,
pontes, estradas' de ferro, bondes, aqueductqs, trapiches, armazeus,
lojas, deposítos-fabrícas, herdades, fomos, minas, macliinas, material
de círculação.rvehículos, machinismos,animaes, fornalhas. de. coke,
fundições, moinhos, navios, embarcações, linhas de telegrapho, de te
lephone, installações de. todas as classes para gaz, aguas, electrí
cidade, illuminações, calórico, refrigeração, .tracção e íorça unotrlz,
canaes, reservatórios, oífícinasçmateriaes .fixos, emprezas e conveni
encías, de todas as descrípções.vnecessarios ou uteis parao fim de
prover e explorar trilhos' urbanos, estrada de ferro, emprezas ele
ctricas e outras da companhia, ou .deoutra fórma, com o objecto de
levar aefíelto quaesquer dos'. negocies da companhia, e fazer tudo
que for preciso ou desejar, afim de tírar-proveíto das madeiras, mine
raes e outras riquezas .de quaesquer immobiliarios de propriedade ou
occupados pela companhia, ou.em que esteja dírecta ou índírecta
mente interessada acompaphía;
. h) exercer. em todos os seus ramos os negocies de electricistas,
electro-metallurgistas, electro-chímícos, prateadores electricos, enge
nheiros mecanicos, electricos e geraes, archítectos, concessionarios,
empreteiros de obras publicas e particulares, mineiros, chímicos, ta
bricantes de gaz, fabricantes de ladrilhos, fazendeiros, manufactu
reiros, concertadores e negociantes .de materiaes e apparelhos de ca
minhos .de ferro, carris urbanos, illumiuação, electricos, magnéticos,
galvanícos e outros, material circulante, vehículos, carros e trens de
todas as qualidades, eomprehendendo automóveis de.todas as especies,
ascensores, guindastes, machinas, dynamos, ventiladores,' radiadores,
apparelhos de esquentar, cozinhar, esfriar, ventilar, illuminar e
outros de todos.osg~neros, ou qualquer porção ou parte de taes ar
tigos ou cousas, Incluindo todas as qualidades de apparelhos para a
utilização da electrícidade ou de outra força,; poder ou energia de
qualquer espécie e para qualquer objecto, e, bem .assím.imachlnas,
materiaes e apparelhos de. todas asdescripções, comprehen~endo

todas as causas usadas ou capazes de usarem-se. com referencía- apro
ducção,distribuiçã.O,· fornecimento, accumulação e emprego da. electri
cidade, ou dos negociose emprezas da compnnhía.: ou em que a .com
panhía estiver ou puder em qualquer época estar interessada;

i) fazer os negócios de proprietarios de vias urbanas, estradas de
ferro,' omnibus e carros. de mercadorias, e recoveíros . de .passageiros,
animaes,mineraes e generos de todas as especies, obrar em tal qua
lidade como agentes derecoveiros e de outros, prover e manter salas
e.conveniencías de esperàeoutras, quer para o usodepassageiros e
outros, quer para o recebimento ou armazenagem (temporariamente
ou' de outro.modo), de 'mercadorias e pacotes, e cobrar taxas pelo uso
de taes salas e conveniencias:

j) estabelecer, ajustar, fazer, auxiliar ou participar em negocíos,
obras; contractos e emprehendimentos geraes.. ünancelrosbauqueíros,
commercíaes, mercantis, Industríaes, manuíactueeíros.. -míneíros e
outros, e operações financeiras de todas as especies, directa 'ou indi
rectamente ligadas a quaesqner outros negocíos da 'companhia ou
.comoobjectosinteiramente independentes;
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k) adquirir- e fazer, vender ou de qualquer outra maneira
dispor de qualquer outro negocio que pareça á companhia capaz de
fazer-se convenientemente de. combinação com qualquer outro-na
gocio que a companhia esteja autorizada a fazer, ou que pareça á
companhia, calculado directa ou indirectamente aproveitar a esta
companhia, ou augmentar o valor ou tornar lucrativos quaesquer
dos bens ou direitos da companhia;

l) adquirir e fazer todos ou qualquer parte dos negócios ou bens
e assumir quaesquer responsabilidades de qualquer pessoa, casa,
sociedade ou companhia que possuir bens convenientes aos propositos
da companhia ou que fizer qualquer negocio que esta companhia
esteja autorizada a fazer, e corno preços dos mesmos fazer pagamento
em dinheiro ou emittir quaesquer acções, obrigações ou. valores
desta companhia;

m) celebrar sociedade ou qualquer ajuste para participar os
lucros, fusionar interesses, especulação commercial de combinação
com outrem, concessões mutuas ou cooperação com qualquer pessoa
ou companhia que fizer, occupar-se, ou estiver para fazer ou
occupar-se de qualqueruegocio ou operação que a companhia estiver
autorizada a fazer ou occupar-se, ou qualquer negocio ou operação
capaz de elfectuar-se de modo a aproveitar dírecta. ou índírectamente
a esta companhia, e tomar ou -de outra fórma adquirir e conservar,
vender, reemittir ou por outro modo dar qualquer applícação ás
acções, titulos, valores ou obrigações e subvencionar ou de qualquer
outra maneira auxiliar a qualquer companhia e garantir o principal
ou juros de quaesquer de taes obrigações ou valores ou quaesquer
dividendos de quaesquer de taes acções ou titulos;

n) comprar, tornar de arrendamento ou permutar, tomar alugados
ou de qualquer outro modo adquirir quaesquer bens mobiliarios ou
immobiliarios, direitos ou privilegies que a companhia considerar
vantajosos ou convenientes para quaesquer fins dos seus negócios e
erigir e construir edlficlos e obras de todas as especies ;

o) requerer, comprar ou de outra fórma adquirir quaesquer
patentes, licenças e privílegios similares, que confiram direito ex
clusivo, ou não exclusivo, ou limitado ao uso, ou qualquer segredo ou
outras informações quanto a qualquer invenção que pareça capaz de
utilizar-se para quaesquer dos objectos da. companhia, ou cuja
acquisição pareça calculada, directa ou indirectamente, dar beneficio
a esta companhia, e usar, exercer, desenvolver, conceder licenças a
seu respeito, ou de qualquer outro modo tirar proveito dos direitos e
informações assim adquiridos;

p) comprar, assignar ou de outra maneira adquirir e possuir
aeções, obrigações ou valores de qualquer companhia do Reino Unido
ou de qualquer outra. parte do mundo, e dada qualquer· dístribuição
de activo ou divisão de lucros, distribuir em especíe entre os accio
nístasdesta companhia quaesquer de taes acções; obrigações ou' va
lores ;

q) tomar emprestado, ou angariar ou garantir o pagamento de
dinheiro, e para taes ou outros fins hypothecar ou onerar à empresa
e a totalidade ou qualquer parte dos bens e direitos da companhia,

Poder Executivo - 1909 15
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actuaes ou que depois se adquirirem, comprehendeudo o seu capital
por cobrar; e crear, ernittir. fazer, sacar, acceítar e negociar deben
tures ou títulos hypothecaríos perpetues ou amortizaveis, ou outras
obrigações, lettras de cambio, escriptos de divida, ou outros valores
commerciaes .

(1') vende~, dar de aluguel, desenvolver, dispor ou dar qualquer
outra applicação á empresa ou á totalidade ou a qualquer parte dos
bens SOCiMS, sob quaesquer condições, podendo acceltar como o seu
preço quaesquer acções, obrigações ou valores, ou interesses em qual
quer outra companhia;

s) pagar com os fundos soclaes todos os gastos que possa a com
panhia legitimamente pagar, relativos ou lncldentaes a organízação,
registro e annuneíos ou a obtenção de dinheiro para a companhia, e
emissão de seu capital, comprehendendo corretagens e- commissões
para conseguirem-se asslgnaturas ou subsorlpções, collocaçüo ou ga
rantia de capitaes para aoçõcs, obrigações ou valores hypothecarios,
e á custa da companhia requer ao parlamento qualquer extensão dos
poderes da companhia ; -

t) fazer qualquer ajuste com qualquer governo ou autoridade,
suprema, municipal, regional ou outra, e obter de tal governo ou au
toridade quaesquer direitos, concessões eprivilegios que pareçam con
ducentes aos objectos da companhia ou a qualquer delles ;

tt) estabelecer e sustentar, ou auxiliar o estabelecimento c ma
nutenção de associações, institutos e convenienelas que possam ser de
beneficio a qualquer dos empregados ou antigos empregados da com
panhia, ou aos dependentes ou parentes de taes pessoas, e conceder
pensões e mesadas, fazer pagamentos para o seguro e subscrever ou
garantir dinheiro para quaesquer fins caridosos ou benificentes, ou
para qualquer exposição, ou para qualquer objecto publico geral, ou
util ;

v) organizar qualquer companhia ou companhias COllJ, o objecto
de adquirir todos.ou quaesquer dos bens, direitos ou responsabilidades
da companhia, ou para qualquer outro fim. que pareça directa ou in
'directamente calculado a conferir --beneficio a esta companhia .e
pagar todos os gastos relativos ou íncídentaes a tal organização.

'lU) executar todos ou quaesquer dos objectos expostos, na quali
dade de chefes ou agentes ou de sociedade ou de combinação com
qualquer outra pessoa, firma, associação ou companhia, e em qualquer
parte do mundo;

,1:) efíectuar todas as mais cousas que forem lncídeutaes ou condu
centes á obtencão dos objectos precitados .

.Je. É limitada a responsabilidade dos accíonístas.
5. O capital social é de f. 300.000, dividido em 300.000 acções de

libra uma 'cada uma, podendo-se augmeutal-o, e podendo-se de
tempos a tempos emittir quaesquer aeçõesdo capital inicial ou novo,
com qualquer prefereucía ou prelação quanto ao pagamento dedivi
dendos, ou distr-ibuição do activo, ou de qualquer outra maneira,
sobre quaesquer outras acções, quer ordinarias quer privilegiadas, e
quer ernittidas quer não; e variar os regulamentos da companhia, em
tanto quanto for necessario, para dar efíelto a tal preíerencia ou pre-
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Nomes, endereços e qualidades dos assiguantes

lacão; na subdivisão dé uma aeção estabelecer o dlrcito de partici
páeão nos lucros ou activo excedente, ou o direito de votação, 1)01'
quâlquer fórma no que disser respeito ás acções resultantes de tal
subdvisão.

Nós, as varias pessoas, cujos nomes e endereços vão subscriptos,
desejamos constituir-nos uma companhia, de accõrdo com esta escrí
ptura social, e, respectivamente, oontrnctamos tomar o numero de ac
ções do capital social que se vê ao lado dos nossos nomes respectivos:

Numero de
acções to

madas por
cada assi-
gnante

Uma

Uma

Uma

Uma

Uma

Uma

Uma

E. A. Borel, contador .
22 - Boundaries Mansíons, Balham, S. W.

E. F. Juniper, caixa ~ .
n - Beresford Gardens, Seveu Kings, Essex ,

J. Fry, caixeiro .
45 - Crossley Street, Highbury.

O. S. Penton, caixeiro , .
3~ -Lans.do~vn Road, Lee, S. E.

I-1. Spiuks, caixeiro.•....•.............................
37 - Fletching Road, Clapton, N. E.

B. \V. Brown, caixeiro , , .
63 - lIIackenzie Road, Beckenham.

E. S. Harper, caixeiro ..
10 - Chevening Road. Kensal Bise

Em data de hoje, 12 ele janeiro ele 1009. - Testemunha de todas
as assígnaturas supra. - ArtliurL, TV. Laivson caixeiro dos SI'S. As
hurst. Morrí., Crisp & Comp. -' 17. Throqmorton ~lcenue, E, C., soli
citadores.

E' copia conforme. - H. F. Bartlctt; archivista de sociedades
anonymas (EstaIhpilha ).

D

101.081/6 - Registrados - 3.821 - 12 de janeiro de 1909.
(Estampilhas e sello da Repartição de Archivos de Companhias,

em 18 de janeiro de 1909.)

Estatu.tos da, «rL'he ]}.Ia,lláos Tr::ull'va,ys aúd
Light OOIllpallY~liutited» .

Fíeacoutructado o seguinte:

1- PRELIMINAR

1. Os regulamentos substituidos em 1906, em Iogar doscontidos,
na tabella - A - do primeiro appenso da lei de 1862• sobre compa-
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nhias, não serão applícaveís a esta companhia, mas serão os seguintes
os regulam eu tos da companhia.

2. Na construcção destes estatutos as palavras seguintes terão as
significações respectivas que aqui lhes são dadas, salvo havendo no
contracto alguma cousa que com isso não se coadune:

a) as palavras que só denotarem o numero singular incluirão
tambem o numero plural e vice-versa;

b) as palavras que designarem o genero masculino, tão somente,
comprehenderão tambem o genero feminino;

c) os vocábulos que significarem somente pessoas abrangerão' as
corporacões'

el) ,;dellberação extraordinarias», no caso de uma assembléa dos
proprietarios de qualquer classe de acções, quer dizer uma deliberação
votada pela maioria composta de não menos de tres quartas partes
dos votos emittídos sobre tal deliberação;

e) «mez» significará Ulu mez civil:

3. A companhia celebrará immediatamente um coutracto com
Antonio de Lavandeyra e The Municipal anel General Properties Syn
tlicate, limiieti, nos termos da minuta que para ser identificada foi ru
bricada por dous elos signatarios da escríptura social, e o conselho o
levará a effeito sujeito a quaesquer modificações suas que approvar o
conselho; fica, porém, entendido que o conselho não variará, antes da
assembléa, constitutiva da companhia, os termos do citado contracto,
excepto sujeito á approvação da mesma assembléa ,

II- CAPITAL

I -ACÇÕES

4. Não se fará distribuição alguma de qualquer capital, acções,
debentures ou valores hypothecarios da companhia até que se ar
chive na repartição do archivísta de sociedades anonymas urna decla
ração em logar de prospectos.

5. No caso da primeira distribuição de capítal-acções, pagável em
dinheiro, não se fará adjudicação alguma, salvo sendo assignadas
pelo menos sete das acções de tal capítal-acções, e pagando-se á com
panhia e sendo por esta recebida uma somma nunca inferior a cinco
por cento de cada acção pagavel a dinheiro.

6. Não se fará distribuição alguma de qualquer capital-acções da
companhia offerecido á assignatura publica, salvo si for assignado
pelo menos 25"/0 de tal capital-acções, e for paga á companhia e por
esta recebida a importancia pagavel ao fazer-se o seu pedido. Este ar
tigo não será applicavel á adjudicação alguma de acções, subsequente
á primeira dlstribuição de acções olferecidas á assignatura publica.

7. A importancia pagável ao fazer-se o pedido de cada acção da
companhia, offerecida para. ser assignada pelo publico, será nunca
menos-de cinco por-cento do valor nominal da acção,
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8. Sujeitas ás disposições dos artigos precedentes, as acções do
capital inicial da companhia poderão ser adjudicadas ou dispostas de
qualquer outro modo a favor das pessoas; pelas considerações e nos
termos e condições que determinar o conselho; e poderá ·este fazer
ajustes, por occasião da emissão de quaesquer acções, para haver
ditferença entre os proprietarios de taes acções quanto á importancia
das prestações pagaveis ao tempo do pagamento de taes prestações.

9. No caso de acharem-se varias pessoas inscriptas como propríe
tarias de qualquer acção será soUdaria a sua responsabllídade com
relacão a ella.,

10. A companhia não terá nada que ver, nem ficará por fórma
alguma obrigada a reconhecer, mesmo si disso tiver aviso, fidei-com
misso algum, ou qualquer outro direito com respeito a uma acção, ex
cepto um direito absoluto a ella a favor do seu portador inscrípto em
qualquer época; ou, no caso de sua transmissão, os outros direitos
abaixo mencionados. .

H. Os fundos da companhia não serão empregados na compra,
nem emprestados sob a garantia de suas proprias acções.

-12. A companhia poderá pagar uma commissão não superior a
cincoenta por cento sobre quaesquer aeções otferecidas a qualquer
pessoa em consideração de assignar ou de contractar assignar, abso
luta ou condicionalmente, quaesquer aeções da companhla, ou de
obter ou contractar obter assígnaturas absolutas ou coudíeíonaes,
para quaesquer das accões da companhia. A ímportancía total das
sommas pagas como commissões sobre quaesquer acções, debentures
ou valores hypothecarios da companhia, ou concedidas a titulo de des
contos sobre quaesquer debentures ou valores hypothecarios, deverá
ser declarada em cada um dos balancetes da companhia, até que seja
eliminada a sua totalidade.

I3. Si forem emittidas aeções algumas da companhia, afim de le
vantar fundos para satisfazer os gastos da eonstrucção de quaesquer
obras ou edificios, ou do fornecimento de qualquer material que não
possa ser lucrativo, durante largo prazo, poderá a companhia pagar
juros a um typo não superior a 4"/0 ao anno, ou qualquer razão in
ferior que essa época seja prescripta por ordem do conselho privado,
sobre a importaucia de tal capital em acções com que se houver en
trado durante o periodo, e sujeito ás condições e restrícções deta
lhadas na secção 9a da lei de -1907 sobre companhias, e poderá de
bital-os á conta do capital como parte do custo da eonstruccão das
obras, edificios ou materiaes, .

2 - CERTIDÕES DE ACÇÕES

-14. Cada accionista terá direito, sem pagamento algum, a uma
certidão carimbada com o sello privativo da companhia, declarando
as acções por elle possuidas em somma paga por conta dellas.

-15. A certidão. de acções averbadas em nome de co-proprietarlos
será entregue ao proprietario cujo nome for o primeiro inscripto no
registro dos accíonistas.
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16. No caso de estragar-se, destruir-se ou perder-se uma certidão
poderá ser renovada elIa ·mediante o pagamento de um schlinq (oil
de qualquer somma inferior que prescrever a companhia em as
sembléa geral), apresentando-se as provas do seu estrago, destruição
ou perda, que considerar satísfactoríasja díreetoria, e obrigando-se a
qualquer resarcimento, com garantias ou sem ellas, que exigir o con
selho.

3 - PRESTAÇÕES SOBRE /JS ACÇÕES

17. Poderá o conselho de tempos a tempos (sujeito a quaesquer
condições sobre as quaes houverem sido emittídas quaesquer acções),
cobrar aos accionistas as prestações que entender, a respeito de todos

. os dinheiros ímpagos sobre as suas acções, comtanto que com à
antecedencia de pelo menos 21 dias se dê aviso da cobrança de cada
prestação, e que nenhuma prestação exceda á quarta. parte do valor
nominal de urna acção, nem seja pagável dentro de dous mezes depois
da data em que foi pagável a ultima prestacno cobrada.

Todos os accionistas ficarão obrigados a pagar as prestações
assim cobradas, e qualquer numerarlo pagável sobre qualqueraccão,
nos termos da' sua adjudicacão, ás pessoas e nas épocas e legares
designados .pela directoría . Poderá ser revogada a cobranca de uma
pres.tação, ou adiado o tempo marcado para ° seu pagamento, por
ordem "do conselho.

,18. Cousiderar-se-ha cobrada uma prestação ao tempo em que
for votada a deliberação da directoría autoríaaúdo a sua cobrança .

. -19,. Si qualquer prestação pagável com respeito a qualquer
acção, ou dinheiro algum pagável por conta de qualquer acção, nos
termos da sua adjudicação, não for pago até ou antes do dia marcado
para o seu pagamento, o portador ou adjudicatarío de tal aceso
ficará responsável pelo pagamento de juros sobre essa prestação
ou.dinhelro, a .contar de tal data até ser elfectivamente pago,>ao
typo do .\ 0"/0 ao anuo, ou qualquer razão inferior que fixar o
conselho.

20: Poderá o conselho, si assim o entender, receber de qualquer
acclonísta, que se promptifique a adeantal-os, a totalidade ou qual
quer parte dos numerários não satisfeitos' sobre qualquer das accões
que elle possuir, .além das sommas precisamente cobradas, Taes
adeantamentos extinguirão, até o ponto a que chegarem, a responsa
bilidade exlstente sobre as acções a cujo respeito são recebidos, Sobre
os numerarios entrados assim adeantadameute ou sobre a importancia
que de tempos a tempos exceder á quantia das prestações, então
cobradas sobre as acções a cujo respeito forem feitos os adeanta
mentos, poderá a directoria pagar juros a qualquer typo (si algum
houver), que ajustarem o accionista.qne satisfizer a somma adeantada
e a dírectorla .

4 - TRANSFÉRENCIA E TRANsmssÃO DE ACÇÕES

21. A transferencía ele qualquer accão da companhia, não re
presentada por titulo ao portador, deverá ser por escrípto pela fôrma
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de costume, e será assignada pelo cedente e pelo cessionario. ·As
acções de differentes classes não serão transferidas por urn mesmo
instrumento de transferencia sem o consentimento do conselho.
Pagar-se-ha á companhia. por motivo do registro de qualquer
transferencia, a taxa não superior a dous schlinçe e meio que entender
a dírectorla.

22. Poderá o conselho, sem dar razão 'alguma, recusar-se a fazer
o registro de qualquer transferencia de acções não integralizadas

feita a qualquer pessoa que elle não approvar ou feita por qualquer
accíonista qne por si só ou junto com outrem esteja endividado ou
sob qualqner responsabilidade para com a companhia on qualquer
transferencia de acções, integralizadas OH não, feita a um menor ou
pessoa interdicta. .
. 23. O ínstrumen to de transferencia será depositado na com
panhia, acompanhado da certidão das acções neUe comprehendidas,
e das provas que exigi!' a directoria para evidenciar o titulo do ce
dente, e feito isso, depois,do pagamento da taxa correspondente, será
o cessionario (sujeito ao direito do conselho acima indicado para recu
sar-se a fazer o registro) inscripto como accionista com respeito a tal
acção e será 'consel'vado pela companhia o instrumento de transfe
rencia.

Poderá a dlrectoria desistir da exigencia da apresentação de
qualquer certidão, dando-se-lhe provas satisfactorias de sua perda ou
destrulcão,

24,: Os testamenteiros ou administradores de um accionista falle
cido, não sendo este coproprietario e no caso do passamento do copro
prietario, o sobrevivente ou sobreviventes serão as unicas pessoas re
conhecidas pela companhia como tendo direito algum ás acções aver
badas em nome do finado accionista, mas nada do que aqui se contém
será considerado como desobrigando o espolio de um fallecido accio
nísta coproprietario de qualquer responsabilidade sobre as. noções
possuídas por elle de copropriedade comqualquer outra. pessoa.

;W. Qualquer pessoa que vier a ter direito a uma aeção, em con
sequencía do fallecimento ou quebra. de algum aecionísta, ou de qual
quer outro modo que não por transferencia, poderá, sujeito aos regu
lamentos acima contidos, fazer-se inscrever como accionistamediapte
apresentação da certidão da acção e de quaesquer outras provas de
titulo que exija a directoria, on poderá, com sujeição aos mesmos re
gulamentos, em vez de inscrever-se transferir tal acçao. Pagar
se-lia a companhia com respeito a qualquer registo uma taxa, não
exceden te de deus seMinus e meio, que bem entender o conselh o.

26. Os livros de transíerencía, e bem assim, o registo de deben
tures e valores hypothecaríos poderão ficar encerrados durante o pe
riodo ou periodos que entender a dlrectoria, não sendo por mais de
30 dias em cada anno .

1) - DIREITO DE RETENÇÃO SOBRE AS ACÇÕES

27. Terá a companhia um primeiro e principal direito de
retenção sobre todas as acções não integralizadas, e sobre os juros
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e dividendos annunciados ou pagaveis a seu respeito, por conta de
todos os dinheiros devidos á companhia, e todas as responsabilidades
existentes para com ella por parte de seu proprietario íuscrípto ou
de qualquer de seus proprietários inscriptos, quer por si só, quer
em união a qualquer outra pessoa; comquanto ainda não se tenha
vencido o prazo para o se,! pagamento ou satisfação, e quer tenham
sido incorridos antes, quer depois de aviso de qualquer direito exis
tente a favor de qualquer pessoa outra que não o seu proprletarlo
inscripto; e poderá fazer effectívo tal direito de retenção mediante
venda ou oommíssão de todas ou quaesquer das acções a que se
referir. Ficando, porém, entendido que não se fará tal venda ou
confiscação; excepto no caso de alguma divida ou responsabilidade
cuja. importancia tenha sido averiguada só depois de vencer-se o dito
prazo e só depois de dar-se ao accionista, ou aos 'seus testamenteiros
ou administradores, aviso da intenção de vendei-as ou declaral-as em
commisso, e de haverem faltado aquelIe ou estes ao pagamento ou
satisfação de taes dividas ou responsabilidades durante sete dias
depois do mesmo aviso. O producto liquido de uma tal venda será
appllcado ao ou para o pagamento de taes dividas ou responsabilidades
e o resto (si algum houver), será entregue a tal accionista, seus tes
tamenteiros, administradores ou subrogados. Só serão confiscadas
assim tantas acções quantas attestar o conselho fiscal da companhia,
que sejam o equivalente de tal divida Ou responsabilidade ao preço
ao mercado de então.

6 - Cmil'ISCAçÃO E .RENUNCIA DE ACÇÕES

28. Si qualqueraccíonista deixar de pagar qualquer, prestação
ou dinheiro pagavel, nas condições da dlstríbuição de alguma acção
no dia marcado para oseu pagamento, poderá a directoria em qual
quer época, emquanto continuar em paga a importancia, expedir
lhe aviso exigindo-lhe o seu pagamento com quaesquer juros que se
tenham.vencido sobre a .mesma e quaesquer gastos que houver feito
a companhia por motivo de tal falta de pagamento.

,29. O aviso marcará um novo dia, não sendo menos de sete
dias a contar da intimação do aviso, até ou antes do qual tal pre
stação; ou outros numerarios, e todos os juros e gastos .que se
houverem vencido em consequencia de tal falta de pagamento, de
verão ser pagos, eo logar onde deverá eãectuar-se o mesmo paga
mente (sendo o logar assim designado ou o escriptorio da séde social,
ou algum outro local .em que são geralmente pagáveis as prestações
cobradas pela companhia); e declarará que no caso da falta do
pagamento até ou antes do dia e no logar indicados poderá ser con
fiscada a acção a cujo respeito for devido tal pagamento.

30. Si não forem satisfeitas as exigencias de qualquer de taes
avisos, como dito fica, poderá a acção a cujo respeito for emittido
tal aviso, ser declarada em, commísso mediante deliberação votada
pela directoria em tal sentido em qualquer época subsequente antes
do pagamento de todo o dinheiro devido por sua conta juntamente
com,os seus juros e gastos.
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31. Qualquer acção confiscada será considerada de propriedade
da companhia, e poderá ser conservada, redistribuida, vendida ou
applicada de qualquer outro modo que entender aconselho, e no
caso de redistribuição, creditando-se ou não como paga por sua conta
qualquer ímportaucia satisfeita por seu antigo proprietario ; mas
poderá a directoria, em qualquer época antes de ter-se readjudí
cado, vendido ou dado outra applicação a qualquer acção confiscada
assim, annular o seu commisso sob quasquer condições que en
tender.

32. Todo o accionista cujas accões forem confiscadas continuará
não obstante o commisso, a ser responsável pelo pagamento ~ com
panhia de todas as prestações ou outros numerarios, juros e gastos,
(quer pagáveis immediatamente quer não), devidos por conta de
taes acções ao tempo da sua confiscação, juntamente com juros
sobre os mesmos, a contar da data da declaração de commisso até
o seu pagamento, ao typo de 10 "/o ao anuo, ou a qualquer razão
inferior que fixar a directoria.

33. Poderá o conselho acceítar a renuncia de qualquer acção a
titulo de transacção de qualquer questão que verse sobre o achar-se
propriamente inscripto o seu portador com relação a ella, Oll qual
quer renuncia gratuita de uma acção intregalizada. Qualquer acção
assim renunciada poderá ser disposta da mesma fórma que uma
acção confiscada.

34. No caso de readjudícação ou venda de uma acção confis
cada ou renunciada, ou venda de qualquer aeção para fazer -valer
qualquer direito de retenção da companhia, uma certidão por
escripto, authentícada com o sello privativo da companhia, decla
randoque a acção foi devidamente confiscada, renunciada ou ven
dida de accõrdo com os regulamentos da companhia, constituirá
prova sufficiente dos factos nella narrados em contra de todas as
pessoas que reclamarem a aoção, Dar-se-há ao comprador ou
adjudicatario certidão de titulo de propriedade, sendo inscriptoelle
com respeito á mesma, o que feito será elle considerado proprietauio
da acção, isento de todas as prestações cobradas, ou outros dinheiros
juros ou gastos devidos antes de tal compra ou distribuição, e não
terá elle obrigação alguma de ver que applicação se dá ao preço de
compra: ou consideração, nem soffrerá o seu titulo á aeção por qual
quer irregularidade verificada na confiscação, renuncia ou venda.

7 - TITULOS DE ACÇÕES AO PORTADOR

35. Poderá emittir o conselho, authenticados com o se110 social,
titulos de aeções ao portador com respeito a quaesquer acções integra
lizadas; e todas as acções, emquanto forem representadas por titulos
ao portador, serão transferíveis mediante entrega dos titulos ao por
tador relativos a ellas,

36. Qualquer pessoa que requerer que se lhe emitta um titulo ao
portador deverá pagar, ao tempo do requerimento, si assim exigir o
conselho, o direito de se110 (si algum houver), pagavel a seu respeito,
ou si a companhia já houver transigido antes sobre tal direito de se110,
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em tal caso, a quantia (havendo-a) que determinar a directoria a
respeito da somma pagável pela companhia por tal transacçao, c, bem
assim, a taxa que de tempos a tempos fixar a directoria.

37. Sujeito ás disposições destes estatutos e ás da lei de 1867
sobre companhias, o possuidor de um titulo ao portador será conside
rado accíonísta da companhia em pleno sentido; mas não terá o di
reito de assisti!' ou votar em qualquer assembléa geral, nem de assi
gnar requisição alguma de assembléa, nem de associar-se a convocar
um assembléa, salvo si dons dias completosantes della tiver elle depo
sitado o titulo ao portador das aeções a cujo respeito se propõe votar
ou agir, no escríptorlo da séde social, ou em qualquer outro logar que
indicarem os dírectores. Nenhuma aeção representada por titulos ao
portador será computada para habili tação de dírector ;

38. A companhia entregará ao accíonísta que depositar um titulo
de acções ao portador pela fórrna acima indicada uma certidão con
tendo o seu nome e endereço e o numero de acções representadas em
tal titulo de accões ao portado!', e esta certidão habilitará a assistir e
votar (em pessoa ou representativamente) na assembléa geral com res
peito ás acções designadas nelle, do mesmo modo em todos os sentidos
como si fosse elle accíonísta ínscripto , Fazendo-se a devolução da cer
tidão, a companhia lhe entregará o titulo de acções ao portador, a
cujo respeito houver sido passada a certidão. .

39. Nenhuma pessoa, como possuidora de um titulo de acções ao
portador, terá, . o direito de exercer funcção alguma de accionista
(salvo no que fica acima expressamente disposto com relação a assem
bléas geraes) sem apresentar o mesmo titulo de acções ao portador e
declarar o seu nome, endereço e emprego. ..

40. A companhia não ficará obrigada, nem será compellida, de
maneira alguma, a reconhecer, mesmo no caso de ter disso aviso,
qualquer outro direito com respeito á acção representada por um ti
tulo de acções ao portador, que não um direito absoluto ao mesmo de
parte de seu portador em qualquer época.

It 1. O conselho poderá providenciar, por meio de C01tPOllS ou de
outro modo, para o pagamento dos futuros dividendos sobre a acção
comprehendída em qualquer titulo de noções ao portador, e a entrega
de um C01tpOn constituirá uma competente quitação a favor da com
panhia do dividendo representado por elle.

42. Si algum titulo de accões ao portador vier a estragar-se, des
truir-se ou perder-se, poderá ser renovado elle mediante o pagamento
de um shílíng, ou de qualquer quantia menor que prescrever o con
selho, apresentando-se as provas de seu estrago, destruição ou perda,
e do direito da pessoa que reclamar a acção por elle representada,
que considerar satisfactorias a directoria, e como o resarcimento, com
garantias ou sem ellas, que exigir o conselho.

It3. Si o possuidor de um titulo de acções ao portador entregal-o
para ser cancellado juntamente com todos os C01tpOnS existentes para
pagamento de dividendos, emittídos com respeito ao mesmo,' e deposi
tal' com elle em mãos da companhia pedido seu por escripto e por elle
assignado pela fórma, authenticado do modo que exigir o conselho, re
querendo que se lhe faça inscrever como aecionista com relação á
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accão designada no mencionado titulo de acções ao portador, e decla..
rando no mesmo pedido o seu nome, endereço e emprego, terá elIe o
direito de fazer inscrever o sen nome como acclonísta do registro dos
acciouistas dá companhia com respeito á acção. indicada no titulo de
acções ao portador entregue deste modo.

8 - CONVERSÃO DE ACÇÕES EM VALORES FllACCIONARIOS E RECO:\VERSÃO
Im ACÇÕES

44:. Poderá o conselho, com a sancção da companhia, dada an
teriormente em assembléa geral, converter em valores fracclonaríos
quaesqner acções integralizadas, e poderá tambem, com a referida
sancção, reconverter taes valores fraccíonarlos emacções integrali
zadas de qualquer denominação .

• !~;j. Quando tiverem sido convertidas em valores Iracelonaríos
quaesquer aeções, os varios portadores de taes valores íracclonarlos
poderão de então por deante transferir os seus respectivos interesses
nos mesmos, ou qualquer parte de taes interesses pela mesma fórma

. e com sujeição aos mesmos regulamentos, conforme e com sujeição aos:
quaes podem ser transferidas quaesquer acçõesde capital social, Dl1
tão approximadamente como ndmittírem as elreumstanclas ; mas po
derá a dírectorla de tempos a tempos, si assim o entender, fixar-a Im
portancia mínima de valores fraecionarios que-possam transferlr-se,
e dispor que os quebrados de uma libra não sejam transferíveis ; po
dendo, comtudo, a seu juizo desistir da observancíadestas regras em
qualquer caso particular.

46. Os valores fracciouarios· conferirão aos seus respectivos pro
príetarlos os mesmos direitos que teriam sido concedidos por acções In
tegralizadas de igual importancia da classe convertida do capital so
cial.rporém, de fórrna que nenhum de taes direitos, excepto o direito.
de participar nos lucros da companhia, seja conferido por qualquer
importancia de valores fracclonarios que, si existissem em acções da
classe convertida, não teriam dado taes direitos.

9 - CO:\Sor,IDAÇÃO E sunDIvL~ÃO DE ACÇÕES

4i. Poderá a companhia em assembléa geral consolidar as suas
acções, on qnaesquer dellas, em aeções de maior valor.

48. _A companhla poderá por deliberação especial subdividiras
suas acçoes! ou quaesquer dellas, em acções de menor valor, e poderá
por tal deliberação determinar que emquanto aos proprietarios das
aeções resultantes de tal subdivisão, uma ou mais de taes accões
tenham alguma prefereucía ou vantagem especial relativamente a' di
vídendos, capital, votações, ou de qualquer outra fórma, sobre ou em
comparação a outra ou outras.
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10 - AUG;\IENTO E REDUCÇÃO DE CAPITAL

49. Poderá o conselho, com a sanção de uma deliberação extra
ordinaria da companhia, augrnentar de tempos a tempos o seu capital
social mediante emissão de novas acções.

50. Estas novas acções serão da ímportancía, e serão emlttidas,
pelas considerações, nos termos e condições e com qualquer prefe
rencia ou prelação quanto a dividendos ou na dístribulção do activo'
ou quanto á votação, ou por outra fórma, sobre a outras acções de
qualquer classe, quer já emittidas então quer não, ou com quaesquer
estipulações retardando-as a favor de quaesquer outras acções com
referencia a dividendo ou distribuição do activo, conforme dispuzer a
companhia em assembléa geral, e sujeito ou na falta de uma tal dis
posição, serão os regulamentos contidos nestes estatutos applicaveis
ao novo capital do mesmo modo em todos os sentidos, como para o ca
pital social inicial.

51. Poderá a companhia por deliberação especial reduzir o seu
capital, amortizando capital, cancellando capital que se houver perdido
ou não for representado por activo disponivel, reduzindo a responsa
bilidade sobre as acções, cancellando acções não assignadas, ou cujas
assignaturas não tiverem sido contractadas por pessoa alguma, ou de
outra fórma, segundo parecer conveniente, e poderá ser amortizado
qualquer capital intelligencia de que poderá elle ser chamado outra
vez, ou de outra maneira.

III- ASSElIIBLÉAS DE ACCIONISTAS

-I - CONVOCAÇÃO DAS ASSE;\rBLÉAS GERAES

52. A assembléa constitutiva será celebrada em um prazo não
menor de um mez nem maior de tres mezes, a contar da data em que
tiver a companhia o direito de começar os seus negocios, e no logar
que determinar a directoria.

53. As assembléas geraes serão celebradas pelo menos uma vez
em cada anuo civil, depois do anno em que for incorporada a com
panhia, na época e logar que designar a companhia em assembléa
geral j e no caso de não marcar-se assim nem época nem logar, então
na época (não sendo mais de quinze mezes depois da reunião da ultima
assembléa precedente) e no legar que .determinar o conselho.

54. As assembléas geraes mencionadas no estatuto precedente
serão denominadas assembléas geraes ordinarias; todas as mais as
sembléas geraes designar-se-hão assembléas geraes extraordinarias.
Não será preciso reunir uma assembléa geral ordinaria no -anno em
que for celebrada a assembléa constitutiva.

55. Poderá o conselho, quando assim entender, convocar a as
sembléa geral extraordinaria j e deverá, a pedido dos portadores de
não menos de uma decima parte do capital social emittido sobre o
qual tenham sido satisfeitas todas as prestações ou outras sommasde-
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vidas então, proceder ímmedíatameute á convocação da assembláa
geral extraordinaría, e terão erfeíto as disposições seguintes:

1. O pedido deverá indicar os objectos da assembléa e deverá ser
assignado pelos requisitantes e depositado no escriptorío da companhia,
podendo conslstír em varies documentos de fórma ideutíca, sendo
cada um assignado por um ou mais dos requisitantes.

2. Si os dírectores não procederem á convocação da, assembléa
para reunir-se esta dentro de 21 dias a contar da data do deposito
do pedido, os requisitantes, ou a sua maioria em valor, poderão por
si mesmos convocar a assembléa ; mas uma assembléa convocada
assim não poderá reunir-se depois de passados tres mezes a partir da
data de tal deposito.

3. Si em qualquer de taes assembléas for votada urna delibe
ração que precisar de ser confirmada por outra assembléa, os
dírectores farão immediatamente convocar uma nova assembléa geral
extraordiuaria com o objectode discutir a deliberação, e sendo con
veniente confírmal-a como deliberação especial; e si os dírectores não
convocarem a assernbléa dentro de sete dias contados da data da
approvação da primeira deliberação, poderão os requisitantes, ou a
sua maioria em valor, convocar por si mesmos a assembléa,

4. Qualquer assembléa convocada na fórma deste artigo pelos
seus requisitantes deverá ser convocada pela mesma fórma o mais
approxímadamente possivel, como aquella pela qual devem ser con
.vocadas as assembléas pelos dírectores.

66. Pela fórma abaixo indicada, ou de qualquer outro modo que
for de tempos a tempos prescrípto pela companhia em assernbléa
geral, será expedido aos accionistas com a antecedencia de sete dias
aviso de qualquer assembléa geral (exclusivo tanto do dia em que
intimar-se ou considerar-se intimado o aviso e do dia da reunião),
declarando o dia, hora e legar da reunião; mas a omissão accidental
em dar um tal aviso a qualquer accíonísta ou a não recepção de tal
aviso por qualquer accionista não invalidará os trabalhos de' qualquer
assembléa geral. Quando se propuzer votar urna deliberação especial,
as duas assernbléas poderão ser convocadas por um e o mesmo aviso,
e não haverá objecção contra tal aviso pelo motivo de que sóconvoque
a segunda reunião eontlngentemente ao ser votada a deliberacão pela
maioria precisa da primeira assembléa , '

57. O aviso que convocar uma assembléa geral ordinaria deverá
declarar a natureza geral de qualquer trabalho que se propuzer
e~ectual' nelIa, além dos de annuncios de dividendos, eleição de

. directores e do conselho fiscal, votação de sua remuneração, e dis
cussão das contas apresentadas pelo conselho e os relatorios da
directoria e do conselho fiscal. O aviso de convocatoria de urna assem
bléa geral extraordinaria deverá indicar a natureza geral dos tra
balhos que se propõe elfectuar nella.

2 - TR.UlALHOS DAS ASSEiIlBLÉAS GERAES

58. Cinco accionistas pessoalmente presentes constituirão o nu
mero sulficiente para uma assembléa geral.
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50. Si dentro de meia hora a contar da marcada para a reunião
não houver numero presente, díssolver-se-ha a assembléa, si for con
vocada a pedido de accionístas ; em qualquer outro caso. ficará
adiada para o dia da semana seguinte e para o legar que designar
o presidente.

60. Em qualquer assembléa adiada os accionistas presentes que
tiverem o direito de votar, seja qual for o seu numero, poderão
resolver sobre todos os assumptos que poderiam ter sido propría
mente ultimados na assembléa em que teve logar o adiamento.

61. O presidente do conselho, ou estando este ausente, o vice
presidente, si algum houver, servirá de presidente de todas as as
sembléas geraes da companhia.

62. Si em qualquer assembléa geral não se uehar presente nem
o presidente, nem o vice-presidente, dentro de 15 minutos depois da
hora marcada para a celebração da assembléa, ou si nenhum delles
quízer servir de presidente, os directores presentes escolherão algum
de seu gremio para Iunccionar, e si não houver director presente
que se disponha a exercer as íuncções, os accíonístas presentes esco
lherão a um de seu numero para preencher o cargo de presidente.

63. Poderá o presidente, com o consentimento da assembléa,
adiar qualq uer assembléa geral de tem pos atempos e de um lagar
para OUtl'O ; mas (excepto o que se dispõe nas leis sobre companhias
com respeito á assembléa constitutiva não se tratará de negocio
algum em qualquer assemblea adiada outI'O que não o negocie
que ficou por terminar na assernbléa em que teve lagar o adiamento.

6L Todas as questões submettidas a uma assembléa geral serão
em primeiro legar decididas symbolicamente e, no caso de empate
de votos terá o presidente, tanto na votação symbólíca, como na
de escrutinio, um voto preponderante, além do voto ou votos a que
tiver direito como accionísta ,

65. Em qualquer assembléa geral, salvo exigindo-se o escrutínio,
II declaração do presidente no sentido de que foi approvada uma de
Iiberacão e um assento feito no livro das actas da companhia constitui
rão prova sufficiente do facto; e no caso de deliberação que precise
de uma maioria especial qualquer a de -que foi ella approvada
pela maioria necessaria, sem carecer de evidencia do numero ou
proporção dos votos apurados em favor ou em contra de tal delibe
ração ..

66. O escrutínio poderá ser exigido por escrípto sobre qualquer
questão (outra que não a de eleição de presidente de assembléa)
pelo presidente ou por não menos de 'cinco accionistas presentes,
pessoal ou represeutativameute, com o direito de votar, e que pos
suam em conjuncto acções da companhía pelo valor nominal de não
menos que f: 5.000.

U7. No caso de exigir-se escrutínío, verificar-se-lia elle pela
íórrna no Iogar , e quer ímmedlatamente, quer em qualquer outra
occasião dento dos 14 dias successivos, coníorrne dispuzer o presidente
antes do encerramento da assembléa, e o resultado de tal escrutínio
será considerado a deliberação da companhia em assembléa .geral na
data em que se verificou o escrutínio,
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68. O pedido de escrutinio não impedirá a continuação da assem
bléa para levar a efíeito qualquer trabalho outro que n[LO oda
questão sobre a qual foi exigido o escru tinio .

3 - VOTOS NAS ASSE1IBLÉAS GEMES

ti!). Sujeito a quaesquer condições especíaes quanto á votação,
nas quaes tenham sido emittidas quaesquer acções, ou sejam possuidas
em qualquer época, cada accionísta terá direito a um voto com res
peito a cada uma das acções de que for proprletario. Qualquer
corporação que possuir acções que confiram o direito de votar poderá
por acto de seus directores autorizar a qualquer de seus ofllciaes ou
a qualquer outra pessoa para agir na qualidade de seu representante
em qualquer assembléa geral da companhia, e tal representante terá
o direito de exercer as mesmas funcções em nome de tal corporação,
como si individualmente fosse aecíonísta da companhia.

70. Os votos podem ser emittidos em pessoa ou representativa
mente.

71. Si soffrer de alienação mental algum' accionista, poderá votar
elle por intermedio de seu conselho judiciário, curator tul bona, ou
outro curador legal. .

72. Si duas ou mais pessoas tiverem juntamente direito a uma
acção, qualquer uma de taes pessoas poderá. votar em qualquer assem
bléu, ou pessoalmente ou por procurador, com respeito a ella, como
si fosse sua única proprietarla, e si mais de um co-proprletario esti
ver presente em qualquer assernbléa, quer pessoal quer representa
tivamente, aquella das pessoas presentes assim, cujo nome for o pri
melro íuscrípto no registro dos accionistas com relação a tal acção,
será. a uníca que terá. o direito de votar a seu respeito.

73. Nenhum accionista terá. o direito de assistir nem de votar,
quer em pessoa, quer por procurador, ou de outro modo, em assem
bléa geral alguma ou em qualquer escrutinio, Hem o de exercer
privilegio algum como accionista, salvo si estiverem pagas todas as
prestações ou outros dinheiros devidos e pagaveis por conta de
qualquer acção de que elle for proprietario ; e nenhum acclonista
terá. o direito de votar em qualquer assembléa reunida depois de
passados tres mezes a contar do registro dá companhia (não sendo
a assembléa constituva ou qualquer adiamento seu), corri respeito
a qualquer acção que elle houver adquirido mediante trausferen
cia, a menos que se ache inscripto como portador da acção, a cujo
respeito reclama o direito de votar, pelo menos tres mezes antes
da data da reunião da assembléa em que olle se propõe votar.

74. O instrumento que nomear procurador será por escripto
assignado pelo constituinte ou por seu mandatario; ou si o consti~
tuinte for um corpo moral, authenticadc com o seu sello privativo
ou com o sello e assígnatura de seu mandatarlo, pela fórma que
de tempos a tempos approvar o conselho.

70. Nenhuma pessoa será nomeada procurador si não for
accionista da companhia ou tiver por outra fórrnu o direito de votar.
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76.0 ínstrumen to de nomeação de procurador será depositado
no escriptorio da séde social não menos de dous dias completos
antes do marcado para a celebração da-assembléa em que se pro-
põe votar a pessoa nomeada em tal instrumento. .

77. Um voto emittidode accõrdo com os termos de um instru
mento que nomear procurador será valido, não obstante o prévio
fallecimento do outorgante ou a revogação do mandato, ou a trans
ferencia das acções. a cujo respeito é passado elle, salvo dando-se
intimação anteriormente por escrípto do fallecimento, revogação
ou transíerencia, expedida ao escriptorio da séde social.

4 - ASSElIIBLÉAS DE CLASSES DE. ACClONIST AS

78. Sujeito ás dísposíções da secção ~9 da lei de i 907 , sobre
companhias, os proprietarios de qualquer classe de acções poderão,
em, qualquer época, de tempos a tempos, quer antes quer durante
a liquidação, por deliberação extraordinaria votada em assembléa de
taes proprietarios, consentir, em nome de todos os proprietarios de
acções de tal classe, na emissão 'ou creação de quaesquer acções que
sejam classificadas Igüalmente cOID ellas ou que rtenham alguma
prelação a ellas, ou no abandono de qualquer preferencia ou pre
lação, ou de qualquer dividendo vencido, ou na reducção por qualquer
prazo, ou permanentemente, dos dividendos pagaveissobre ellas, ou
na fusão, em uma classe, das acções de quaesquer duas ou mais
classes, ou na subdivisão .das acções de uma. classe em .acções de
differentes classes, ou em .qualquer alteração destes ..estatutos que
venha variar ou retirar quaesquer direitos ou prívilegíos ínhereutes
ás açções de classe ou em.qualquerprojecto para a reducção do ca
pital social que affectar á. classe de taes acções de uma maneira não
autorizada por estes estatutos, ou em qualquer projecto para a
distribuição (si bem que não de accõrdo com os direitos legaes), do
actívo em numerario ou em espécie, pela liquidação, ou antes, ou em
qualquer contracto para a venda da totalidade ou de qualquer parte
dos bens ou negocios da companhia, determinando o modo em que,
com respeito ás varias classes de accionistas, o preço de compra de
verá. ser distribuido, e, em geral, consentir em qualquer alteração,
contracto, transacção ou ajuste a que poderiam consentir, ou cou
cordar as pessoas que sobre ella votarem, si agissem sui [uris e
possuíssem todas as acções da mesma classe, e uma tal deliberação
será obrigatoria para todos os portadores de acções dessa claslie.· r

. .79.. Qualquer assembléa para o fim da clausula precedente sera
convocada e dirigida em todos Os sentidos o mais approxímádamente
do mesmo modo' uma assembléa geral extraordinária da companhía ;
ficando, porém, entendido que nenhum accíonísta, que não for díre
ctor, terá. direito a aviso della, nem de assittil-a, a menos que seja
proprietario de acções da .classe que se propõe affectar pela. delibe
ração, e que não emittirá voto algum, excepto com respeito a, aeções
de tal classe, e que o numero para urna tal assembléa (sujeito á dis-



ACtOS DO PODER EXECUTIVO

posição .acima contida relativa a uma assembléa adiada), consistirá
em aceionistas que possuírem ourepresentarem por mandato uma de
cima parte das acções emittidas de tal classe, e, que, em qualquer de
taes assembléas, poderá ser pedido por escripto °escrutínio por parte
de quaesquer cinco accionisias presentes, em pessoa ou representati
vamente, e com o direito de votar em tal assembléa.

IV - DlHECTORES

I - :.\'U31Eno E :.\'mIEAç;\o DOS DIllEC'fOHES

RO. O numero dos directores .não será inferior a tres nem supe
rior a sete.

81.. Poderá a companhia em assembléa geral, de vez.em quando,
e dentro dos limites acima prescríptos, augmentar ou diminuir o nu
mero de directores então em exercício; e, ao votar alguma dellberacão
para o seu augmento, poderá nomear o director ou directores addí
cionaes necessarios para levai-a a effeito, e poderá também deter
minar a rotação em que vagará os cargos, o numero assim augmen
ta do ou reduzido, mas não será entendido este artigo como autori
zando a demissão de um director ,

82. Os directores restantes, ou director, si só houver um, poderão
íuncclonar, não obstante quaesquer vagas, no conselho, comtanto
que, si o numero da directoria for inferior ao minimo estabelecido,
o director ou directores restantes nomearão immediatamente um
director ou directores addícionaes para perfazer o minimo, ou
convocarão uma assembléa geral da companhia afim de fazer a
nomeacão,

83 ~ Os directores terão faculdades para, em qualquer- época,
e de tempos a tempos, nomear a qualquer outra pessoa para di
rectorv quer afim de preencher alguma vagatura casual ou com
additamento ao conselho, mas de fôrma, que o numero total de di
rectores nunca exceda em tempo algum o máximo do numero pre-
scripto acima. .

Mas qualquer director nomeado assim só funccionará até a
seguinte assernbléa geral ordinaria da companhia, podendo então ser
reeleito.

S±' Nenhuma pessoa, outra que não o director a retirar-se,
será eleita para dírector (excepto como primeiro director ou um
director nomeado pelo conselho), salvo si pelá menos quatro e não
mais que sete dias completos se tiver remettido para o escriptorio da
séde social aviso da intenção de- propol-a, juntamente com um aviso
seu por escripto, dizendo que está disposta a ser eleita.

8;';. Os primeiros directores serão as .pessoas que forem desi
gnadas por escripto, quer antes, quer depois da incorporação da
companhia, pela maioria dos slguatarios da .cscriptura social.

Poder Executivo - I')O<} 16



Acros no PODER EXECOTIVO

lLllllLlr.\(io E ItE~IU.'iEnAç,\o nos IJIRECrOREs

86. Nenhuma habilltucão será cxígida no caso de um primelro
dírector . A Iíabilitação cio director, outro que não um prlrneíro
director, consistirá na posse de acçõas, debentures ou valores 'hy'"
pothecarios da companhia pela irnportancia nominal de :C 1í00, e si
não estiver ja habilitado, deverá obter a sua habilitação dentro de
dous mezas da data dc sua norneacão ,

87. Os dlreetores terão °dlrelto de perceber, a titulo de rernu
neração, em cada anno J:: 150 para cada director, outro que não.o
presidente, c .1:: ,2:iO.pam o presidente. Qualquer,dil.'ectol' que occupar
o cargo parte de um anuo terá direito a uma parte proporcional de
tal remuneração. A companhia poderá em assembléa geral augrnentar
a, Impoutauclade tal rernuneracão, quer permanentemente, quer- por
um anuo ou por mais largo prazo,

88. Em additamentoá remuneração mencionada, .uo {lrtigo
precedente, serão os dírectcres reembolsados de quaesq uer gastos de
viagem, de hotel e outros rnzoaveis em que incorrerem para assistir
:} sessões da dírectoría ou de cormuissões de «onselho, ou assembléas
geràes, ou que elles fizerem por outra íórrna para. ou com relação
!tO~ negoclos da companhia.

3 - POllEHES ))05 lllHECTlmES

SUo Os negocios da companhia serão administradospelo conselho;
O qual poderá pagaI' todos os gastos relativos ou incidentaes.â organi
zação, registro e annunclo da companhia e emissão de seu capital. A
directoria poderá exercer todos 05 poderes da companhia, sujeita,
comtudo, ás disposições de qnaesquer leis do. parlamento ou destes es
tatutos, e a quaesquer regulamentos (não sendo incampativeis com
quaesquer de taes disposições ou estas estatutos),que forem prescrí
ptos pela companhia em assernbléa g'eral,mas nenhum regulamento
feito 'pela companhia em assembléa geral poderá Invalídaruõto algum
anterior do conselho que teria sido valido, si não tivessem sido feitos
taes regulamen tos.

(la. Sem ·re'ltdngir íL generalidade dos poderes vantecedentes, a
dlrectoria poderá fazer as causas seguintes: :

a) estabelecer cunselhos locaes, commissões locaes, dlrectoras ou
consultivas, 011 agencias locaes no Heiuo Unido ou no-estrangeiro e
nomear a qualquer um ou mais de seu gremio, ou a qualquer outra
pessoa on pessoas para membros dos mesmos, com as faculdades e au
torizações, sujeitos aos regulamentos, pelos prazos e mediante a re
muneração que entender, e poderá, de tempos a tempos, revogar
qua lquer de taes nomeações;

b) nomear, de tempos a tempos, a qualquer um ou mais de seu
gremio para. director gerente ou dírectores gerentes, com as coudições
de remuueração, com os poderes c faculdades, e pelo prazo que eu
tender, e poderá revogar tal nomeação ;
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c) nomear a qualquer pessoa ou pessoas, quer directOl: ou. dire
ctores da companhia, quer não, para que fiquem como depositarios de
posse em nome da companhia de quaesquer bens pertencentes á com
panhia.ou em que ella achar-se interessada, ou para quaesquer outros
fins, e outorgar e fazer todos os instrumentos e cousas que forem pre
cisos com relação a tal curadoria;

d) nomear, com o objecto de outorgar qualquer instrumento ou
elfectuár.qualquernegociono estrangeiro, a qualquer pessoa ou pes
soas para procurador ou procuradores-do conselho ou da companhia,
com os poderes que entender, comprehendendo jaouldadespara com
parecer perante todas as autoridades competentes, fazer todas aspre
cisas declarações, de modo a conseguir _que se efféetuem validamente
no estrangeiro as operações da companhia;

c) tornar emprestado, levantar _ou garantir qualquer somma
ou sommas de dinheiros sobre os valores e nascondições,qu<tnto a
juros ou outras, que houver por bem, e afim de garantíl-o com os
seus juros, ou para qualquer outro mister crear, emittir, fazer e
dar respectivamente quaesquer debentures ou valores hypothe
carios, perpetuos ouamortízavels; ou qualquer hypotheca ou onus
sobre. a empreza, ou a totalidade ou qualquer . parte dos bens, pre
sentes ou futuros, ou capital por cobrar da companhia, e quaesquer
debentures, valores hypothecarlos e outros titulos poderão ser
transferíveis, livres de quaesquer obrigações, entre a companhia _e
a pessoa a quem forem .emítüdos ; ficando, porém, entendido que
sem a sancção de uma deliberação extraordinária da companhia,
não poderá o conselho toma!' _emprestada assim ou angariar somma
alguma de dinheiro que venha a fazer com que a ímportancía to
muda emprestada. ou levantada pela companhia - exceda. á,quantia
de :C- 52;;.000 ;

1) fazer, sacar, acceitar, endossar e negociar respectivamente
escríptos de dividas, lettras, cheques ou outros valores commercíaes,
comtanto que todos os escriptos de divida, Iettras, cheques ou outros
valores commerciaes sacados, feitos ou acceítos, sejam assignados pela
pessoa ou pessoas que para tal fim disignar a directoria;

u) emprega!' ou emprestar os fundossociaes que não forem precisos
para uso immediató, sol.re os valores-e garantias que entender (não
sendo sobre as acções da companhia), e de tempos a tempos varia-r
qualquer de taes empregos;

Itj conceder a qualquer director a quem se peca que proceda ao
estrangeiro, ou que preste qualquer' outro serviço extràordinarío,
qualquer remuneração -especial que entender pelos serviços pres
tados;

i) vender, dar de aluguel, permutar, ou de outro modo dispor,
absoluta ou incondicionalmente, de todos ou qualquer parte dos bens,
privilegios eempreza. da companhia, nos termos' e condições e pelas
considerações que, bem entender;

j) affixar o sello social em qualquer documento, comtanto que o
mesmo documento seja assignado também pelo menos por um
dlrector e referendado pelo secretario ou outra pessoa para tal fim
designada pelo conselho;
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k) Exercer OS poderes da lei de I8G1: sobre sellos sociaes, os quaes
poderes são dados aqui á companhia.

4 - DIIlECTOHES SUl'PLE:>TES

!lI. Um director poderá, por escripto por elle assígnado, no
mear a qualquer pessoa approvada pelo conselho de directores, por
substituto seu, e cada um de taes substitutos, emquanto agir na
qualidade de substituto, terá o direito de assistir e votar nas sessões
dos directores, e terá. e exercerá todos os poderes, direitos, deveres e
faculdades do director que nomeal-o : ficando, porém, entendido que
nenhuma de taes nomeações será operativa. a menos que ou até por
maioria do conselho seja dada. a approvação do conselho de dire
ctores e lançada no livro das actas dos directores. Poderá um diretor,
em qualquer época, revogar a nomeação do substituto nomeado por
elle, e sujeito á. approvação antes meuciouada, nomear em seu logar
uma outra pessoa, e si .fallecer um dírector ou deixar de exercer o
cargo de dírector, determinará immediatamente a nomeação de seu
substituto.

n, A pessoa que agir na qualidade de substituto de um dírector
não precisará de possuir habilitação alguma, nem será considerada
agente do dírector que nomeai-a, mas, com respeito aos seus propríos
actos e faltas; será por si só e díreetamente responsável a companhia,
corno si fosse director, e terá "Os mesmos direitos de garantias. A re
muneração de qualquer substituto .será paga com a remuneração do
director que o nomear, e consistirá da parte desta ultima remune
ração que for ajustada entre o substituto e o director que nomeal-o.

1j TnADALIIOS DOS DInECTollES

!l3. A directoria poderá reunir-se para tratar dos negocíos, adiar
e por outra Iórma regular as suas sessões, segundo melhor entender,
e poderá determinar o numero neeessarlo para fazer os negócios.
Emquanto não for determinado o contrario, constituirão numero dous
dírectores, NfLO será precíso dar a qualquer director que estiver fóra
do Reino Unido aviso de uma sessão do conselho.

!l4. O presidente ou quaesquer dous directores poderão em qual
quer época convocar' uma sessão da dírectoría.

!lLi. As questões que se suscitarem em qualquer sessão serão de
cididas por maioria dos votos, e, no caso de empate de votos, terá o
presideute um voto de qualidade ou preponderante.

\)6. Poderá o conselho eleger presidente e vice-presidente de suas
sessões e determinar o período durante o qual deverão elles Iunc
ciouar no cargo, mas, não se elegendo presidente nem vice-presidente
011 não se achando presente quer o presidente quer o vice-presidente,
si algum houver, ao tempo marcado para a celebração 'da sessão,
os dlrectorespresentes escolherão algum de seu numero para presidir
a ta 1 sessão.

!li. A directoria poderá delegar quaesquer de seus poderes,
outros que não os de coutrahir cmprestimos e cobrar prestações, a
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commissões compostas de qualquer membro ou membros de .seu gre
mio que aquella entender. Qualquer cornrnissão constituida assim
deverá, no exercício dos poderes que lhe forem delegados, confor
mar-se com quaesquer regulamentos que de tempos a tempos lhe
forem impostos pelo conselho.

98. As sessões e trabalhos de qualquer de taes commíssões'
compostas de dous ou mais membros, serão governados pelas dis
posições contidas aqui para o regulamento das sessões e trabalhos
ela dírectoría, em tanto quanto lhes forem applicaveís, e não forem
invalidadas por quaesquer regulamentos feitos pelo conselho na.
formada clausula anterior.

09. Todos os actos praticados por qualquer sessão da directo
ria ou de uma commissão do conselho, ou por alguma pessoa
agindo em qualidade de director , não obstante descobrir-se depois
que houve algum deleito na nomeação de qualquer direclor ou
pessoa que agir como dito fica, ou que elles ou alguns delles se
achavam ínhabílitados, serão tão validos como si cada uma de taes
pessoas tivesse sido devidamente nomeada e estivesse habilitada
para director.

100. n conselho fará assentar, em livros Iornecídos para tal
fim, actas de todas as deliberações e trabalhos elas assembléas
geraes e sessões ela directoria ou commissões do conselho; e quaes
quer de taes actas, indo assiguadas por qualquer pessoa que diga
ser o presidente da sessão a que ellas se referem, ou em que são
lidas, constituirão provas prima [acic dos factos uellas annuncíados.

o- EIL\DILlTAÇ,,\O DOS DmECTOllES

101. Vagará o cargo de dírector :
a) si sem a sancçüo de uma assembléa geral elle preencher

cargo ou emprego lucrativo algum na companhia, outro que não
o de depositario por parte, dos portadores de quaesquer debeutures
ou valores hypothecarlos ernittidos pela companhia, ou qualquer
outro cargo ou emprego lucrativo aqui autorizado;

b) si perder a razão, quebrar ou transigir com os seus cre
dores;

c) si elle dentro de dous mezes, a contar da data de sua nomea
ção, não adquirir a sua habilitação, ou si depois de passado tal
prazo elle deixar em tempo .algum de possuir a sua habilltação,
mas as disposições desta alínea não serão applícavcis aos primeiros
directores. A pessoa que cessar as suas íuncções na tórma deste
paragrapho será incapaz de ser reeleita emquanto não obtiver a
sua habilitação ;

d) si por escripto der ao conselho demissão do cargo;
e) si se ausentar das sessões da directoria durante seis mezes con

secutivos sem o consentimento do conselho,
102. Nenhum director flcarú em consequencia de seu cargo im

possibilitado para celebrar contracto com. a companhia, que corno
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vendedor, comprador, quer de outro modo, nem será invalido um tal
contracto, ou qualquer éontracto on .. ajuste réito pela companhia ou
por parte della, no qual iestiver enterossado de modo ulguní um di
rector, nem terá qualquer director, que fizer tal contracto ou tiver
taes iuteressesyque dar contas á companhia de qualquer lucro reali
zado em virtude de tal contracto ou ajuste 1)01' 'motivo de exercer o
directoc tal cargo, ou da relação fíduciaria assim estabelecida.
Nenhum dírector votará, corno dírector, 'com respeito 'a qualquer oon
tracto ou ajuste em que se achar elle 'interessado pela fórma mencio
nada acima, e deverá ser descoberta a natureza, de seus Interesses
por elle mesmo na sessão do conselho em que for resolvido tàl corr
tracto ou .ajuste, si existirem então os seus interesses; ou em qualquer
outro caso; na primeira sessão da directoria, depois de adquiridos os
seus interesses; mas esta proliibição centrá a votação não se appll
cará ao contracto mencionado no art. 3°, nem a assurnptos algum
delle oriundos nem a qualquer contracto pela companhia ou por
parte della para dar aos dlrectores ou va.quaesquer' delles qualquer
garantia a titulo de resarcímento ou com respeito a quaesquer ade
antarnentos feitos pOI' elles oupon.quaesquer delles, oua qualquer
contracto ou .negoclo com alguma .coI'poI;a<;ão da qual os.dírectores
desta companhia, ou quaesquerdelles, forem dlrectores ou accio
nistas,e poderá ella, em qualquer época ou épocas, ser sustada ou
afrouxada até qualquer ponto por uma assembléa geral. Um aviso
geral de que .algum dírector é membro de qualquer fírmaou com
panhía designada e deve ser conslderndo como interessado em qual
quer operação subsequentecom talfirma ou companhia será desce
berta suüícíente na fôrma desta clausula, e depois de um tal aviso
geral não seuápreclso dar aviso aleum especial com relacão a qual
quer operação emrpartlcular com tal firma ..ou companhia. '

7 - HEl'IlL\DA E DE1l1ss1o DOS DIREC'fORES

103. Na assembléa geral ordínaria do anuo de 1911 e na assem
bléa geral ordinaria. de todos os anhos .segutntes retirar-se-lia dos
cargos uma terça parte dos directores então em exercício, ou si o
seu numero não fór multiplicado de tres, em tal caso o numero mais
approxímado a um terço. Um director-gerente, emquanto contí
nuar a exercer tal cargo, não ficará sujeito a retirar-se em virtude
desta clausula, nem será levado em conta para averíguar-se Q

numero de directores a retirar-se.
104. Os dírectores que houverem de retirar-se serão os que

tiverem funccionado pelos mais largo prazo, No caso de igualdade
neste sentido os directores a 'retirarem-se serão, salvo concordando,
eUes entre si, determinados pelas sorte.

10,). O dírector que tirei' de se retirar poderá ser reeleito,
lOG. A companhia na assembléa geral em que tiverem de

cessar. quaesquer directores deverá, sujeito a qualquer deliberação
que reduzir o numero de directores, preenche!' os legares vagos,
nomeandoigual numero de pessoas.'
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1.0, .. ,$iem qualquer nssemutéa em que devam ser deitas dire
ctores, não ;::[LO preenchidos os legares de quaesquer directores
c(\ssal).~e~, eu tao, su]eí: o a qualq uer deli heJ~ac;ào qUE) reduza b
riuméro de directores, aquelles dlrectores, que houverem de. reti
rar-se ou :quaesqller delles cujos legares não forem preenchidose
que se acharem dispostos a senil', serão considerados como tendo
sido reeleitos.. . . .

lOS -. A compauhiaom assemblóa ~eral poderá por deliberação
extraordinaría remover a qualquer cI! rector "'antes de expirar o
prazo do sHu cargo! e poderá p01' deliberação ordinarla . nomear e~
seu. lqga'ra:lgnm;:t outra pessoa. Aquel1a p[~:soa q~e tornomeali.a
assim preenchem o cargo dnraq~e o tempo somente em qneo tería
occupado o director .para cujo Jogar é norneudo, si. este não tivesse
sido. demittido, mas esta. disposição não :0 ímpediráde poder ser
reeleito.

-109. Todos os directores, empregados ou serventes da compa
nhia S81'ão garautidqs com os seus !'4ndos contra todas as cust~s,
gastos; despezas, perdas e responsabílldadcs em que Incorrerem, la
zendo os negócios da companhia ou no:'cumprilliento de seus de
veres : e nenhum director ou empregado da companhia será. res
ponsavel pelos actos ou omissões de' qualquer outro direetor ou
empregado, ou emconsequencía de ter-se associado em passar qual,...
quer recibo de dinheiro que elle pessoalmente não receber, nem
PQrqull]quer perda por causa de defeito do titulo de quaes.quer
bens adquiridos pela companhia, nem por causa da ínsuffíciencía de
quaesquer valores sobre os quaes forem empregados quaesquer dos
l1?mera1'ios da companhia, nem por qualquer perda soffrlda me
diante qualquer banqueiro, corrector ou outro agente, nem por
qualquer outro motivo que nao. os' seus propríos actos ou faltas
voluntárias.

v .- CONTABILIDADE EDIVIDENDQS

·1 - CONTAS

110. O conselho fará escrípturar contas do-activo e passivo re
ceitas e despesas 'dá companhia.

11:1. Os livros de contabilidade seruo conservados no escriptorio
da séde social ou em qualquer outro logar ou lagares que entender a
directoria . Excepto por autorização da directoría, ou de uma as
sembléa geral, nenhum accioulsta terá, como tal, o direito de ínspec
cíonar livros ou pàpeis alguns da companhia, excepto os registros dos
accíonístas e de hypothecas e copias de instrumentos que crearem
qualquer hypotheca ou onus que devam ser registrados na íórma das
leis de sociedades anonymas, A taxa pagavsl por cada uma de taes
ínspecções por um accionistaçou credor ela companhia! será a somma,



248 ACTOS DO PODER EXECUTrvo

de um sliilling 0U qualquer taxa inferior que de vez em quando esta
beleca o conselho., .

112. Na assernbléa geral ordinária de cada anuo a directoria
apresentará aos accionistas um balancete assignado pela Iórrna abaixo
indicada, eencerrado até a data' .máís recente possível, e fiscalizado
do modo abaixo mencionado, acompanhado de um relatório ela dire
ctoría sobre as operações ela cornpanhia durante o período coberto
por taes contas.

113. Pela. maneira que abaixo se designa' para a intimação de
avisos aos accionlstas-serâ. sete dias antes da assembléa remettida
cópia do balancete c do relatorío aos accíonlstas c aos portadores de
debentures ou valores hvpothecaríos da companhia, e dous exem
plares de cada. um, de taes documentos serão enviados ao mesmo
tempo ao secretario, ela secção de acções e emprestímos lia üoísa ele
Londres,

2 - l'ISCALIZACAO DE CO:iTAS•

. 114. Pelo menos uma. vez em cada a11110, depois do anuo em que
for incorporada a companhia, serão examinadas as contas da com
panhia e verificada a exactidão do balancete por um conselheiro ou
conselheiros fiscaes.

115. A companhia em cada assembléa geral ocdíuarla nomeará
um conselheiro ou conselheiros fiscaes para senil' no cargo até a se
guinte assernbléa geral ordinaria, e terão efleito as disposições se
guintes :

1. Si não se fizer anomeacão do conselho fiscal em uma assem-,
bléa geral ordinaria, poderá a Junta Cornmerclal, a pedido de
qualquer acoíonista-da companhia, nomear um conselheiro 'fiscal para
o .anno.correute para a companhia, e fixar-lhe a remuneração que,
pelos seus serviços,' deverá ser-lhe paga pela companhia.

2. Um dlrector ou empregado da companhia não poderá ser no
meado conselheiro fiscal da companhia.

3. O primeiro conselho fiscal poderá ser nomeado pela díre
ctoria antes da assembléaconstitutiva, e sendo assim nomeado
preencherá o cargo até a primeira assembléa geral ordlnaria,
salvo sendo removido antes por deliberação dos accionístas em
assembléa geral, -em cujo caso os accionistas reunidos em tal assem
bléa poderão nomear o conselho fiscal.

4. Os directores poderão preencher qualquer vaga casual nos
cargos do conselho fiscal, mas emquanto contínuar tal vagatura,
poderão agir o conselheiro ou conselheiros físcaes sobreviventes ou
restantes (si houver, algum.) .

ti. A remunerarão do conselho fiscal será fixada pela compa
nhia em assernbléa geral, excepto que a rernuneracão de quaesquer
conselheiros fiscaes nomeados antes .da assembléa constitutiva ou
para preencher qualquer vaga casual poderá ser marcada pelos
directores.

6. Cada conselheiro fiscal terá o direito de accesso em qualquer
época, aos livros, contabilidade e comprovantes da companhia, e es-
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tarão autorizados a exigir' dos rlirectores e empregados da cornpa
nhía quaesquer informações e explicações que forem necessárias..para
o desempenho das obrigações do conselho fiscal e apresentara aos
accionistas e conselho fiscal um relatorio sobre as contas por elle
examinadas e sobre cada um dos balancetes submettidos á companhia
em assernbléa geral durante o seu exercicío do cargo, e em cada um
de taes relatorlos deverá declarar si conseguiu ou não tedas as
informações e explicações de que precisava e, si a seu juizo o ba
lancete a que se refere o relatnrio, se acha confeccionado conveni
entemente, de modo a dar uma vista exacta e verdadeira do es
tado dos negocies da companhia, de aocórdo com as melhores in
formações e explicações que lhe forem dadas e conforme demon
stram os livros da companhia.

'7. O balancete será assignado em nome da directoria por dous
dos directores da companhia, e o relatório do conselho fiscal irá
unido ao balancete, ou se inserirá ao pé do balancete uma reíeren
ela ao relutorio, sendo lido o relatorio á companhia em assembléa
geral, e ficando patente á inspeoção de qualquer accionísta, o qual
terá direito a que se lhe forneça cópia do balancete e do relatorio
do conselho fiscal, mediante o custo de seis:' dinheiros por cada
cem palavras.

8. Nenhuma pessoa, excepto um conselheiro fiscal que houver de
vagar, será capaz de ser nomeado para o conselho fiscal na assem
bléa geral annual, a menos que algum accionista dê á companhia,
com antecedencia de não menos de 14 'dias antes da asserabléageral
anuual, aviso da intenção de nomear essa pessoa para o cargo de con
selheiro fiscal, e a companhia reruetterá cópia de um tal aviso ao con
selheiro fiscal cessante, e dará disso aviso aos accionístas, ou por an
nuncio ou de qualquer outra maneira prescripta por estes estatutos,
com a antecedencia de não menos de sete dias antes da assembléa
geral aunual, entendendo-se porém que, si depois do aviso de propor
um conselheiro fiscal; dado por esta fórma, a assembléa geral annual
fOI' convocada para uma data a ,14 dias ou menos, depois de dado
assim o aviso, este' aviso comquanto não seja intimado dentro do .pe
riodo exigido.por esta disposição, será considerado como dado regular
mente para os fins desta, e os avisos que tiverem de SCI' enviados ou
intimados pela companhia, em vez de serem -mandados Ol! expedidos
dentro do tempo exigido por esta disposição, poderão ser despachados
ou notificados ao mesmo tempo que o aviso da assembléa geral annual,

;~ - l'U.'IlJO DE ItESEItrA

Hü, A dírectoi-ía poderá, antes de recommendat' qualquer di
videndo, retirar dos lucros soeiaes a somma qUQ julgar canveniente
como fundo de reserva para fazer face a depreciações ou eventuali
dades ou para dividendos ou bonificações especiaes, ou para igualar
dividendos, ou para' concertar ou manter quaesquer bens da com
panhia, ou para quaesquer outros fins que a. directorla entender COII
ducentes aos objectos da companhia, ou a quaesquer delles, e poderá
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applicar-se ella em tal confor-midade, de tempos.j, ,t~mpO",çlo modo
que determinar o conselho,epbderá ·:idireétbria,. seri1üülçal-:os e~l;
reserva, -trausportar quaesquer lucros que não erea ,prü<:l~!Jte<di~~
tribuir. .. . .. .

117. O conselho poderá collocaras som mas destinadas assim.' palia.
reservas nos empregos (outros que nno accoes da companlliaj,coll
forme melhor entender, e poderá de yez em. quando 'làiJ(,;~li~IÍlão
delles; e variar taes empregos e dispor do seutódotoü de qüálquêr
parte dos mesmos para o beneficio da companhia e dividir ofundo
de reserva em quaesquer fundos especiaés, segundo melhor entender,
com plenos poderes para applicar o activo que constituh- oflindo de
reserva nos negocias da companhia, e sem' estar obrigado aeonser
val-o em separado de qualqueroutro actívo.

4 - IHVillESDOS,

H8~' Acompanhia, em assembléa geral, o j)Odel'áhúúlúnclar um
dividendo a pagl,tr-se aos'accii)biStascteaccôl'do cornos se'U$,(jil;eltos'e
interesses nos lUcró'S;:rriasnaosérá' anii'úilciádó di,videndô'riiaiol;~qllê
b riliefcJl; recbmnlé'nda:dôlieio coriselho..":' .: c.!: ::..::'·'U.": . i I,.

é. J1~ ~ _S.I)j~i~9~ fl.),li.<j,esq1},erJ)teJàçQe~q!lé teiJ.1~~ll} ~h:Io' épll?~clidas
n!L '~J:IlI~S~W 'd~.q uaesquer acçoe~;<os 'lucros .'. soclaes'dlspon'lVeIS 'ptj.ra
se'rem disti'ibúidós'serti.ó 'í;epartidôs COlllO' âivideoélo entré'os'aêeib:;;
ritst~s,4,e.C09j'ôl:rl?~~acle . Cqrri as in] p~rt<l1}.ci~s ',pâga~,a:· ~~s:ir ,:ép(j'éiL
p'Çlrpoot~ '~as'acço~s: q~~. eU.es TespeetIYa.mente' ])ossu~~erp, 'IJao
sendoellas', sommas, 'satIsfeitas adeantadamente antes da 'cobrallca
iiid?re'stâcões'. .",' :.' "; .. ':' . . .. , .... " '", '.' "",;,
'. ' . ':1~O,'Qu~ncloa j~Jzo~-a d,ir~e,tor!a., ',:rerllli~Fir' 'i~s():á sitü~ç~()
da. eor,npanhfa, podemo ser pagos 'dividendos -tntermos- aos-aceto
nístás por 'cdntadó divr'clen.dódd 'anno'eo'tão' cor.rente: ':' < .'.

'.. "121.' Poderá; 'o 'cóiisellio'dé~côritar dosdiviQendos ou 'jnros·pâga-·
vei;; à: q'ualgner\ aecionista' to'difs"asso:illmas 'dedinh8iros:.qlle lbNifu
P'~qr.â' .éH(4.é.Yf~.<l~' fMrllMq~ifp?r.' 9~#t~"4e'ÍJresf~4~éS:'pldlé 'iJ]iP'P
lUO o:·'" --. .- .- " ',. '" ' ': ,~ . "." . ~. " ..... ' -'" , ~" -. '. ...... - .'." .. ,J .• 0 - -.

'L': 122. Todos OS dividendos e 'juros 'pei-ten'éerão'e serão 'Pagos
(stijelto ao" direito ,de'· i-eténção'éla cótn!lanIihij .áqiielles"acCioriistâs
q'iie seacharem 'in~criptàs~Ó"Tegisiróna data 'Iml que fóránQuÍl
dado' ;um tàl dh'Idéndo;' óu 'na datá. em:nue' :foi;em!'pagav!ilis'taes
júrós' respectivaméíite'': rião'obstante" t'rtiàlCJllér sübsequerité' tràrisfé-
rencia ou transmissão das accões. .' " .:..:; .: ". "", . . ., .'

. ~ -

.123. Si varias pessoas estiveFelll inscriptascomo coproprie;
tarías de qualquer' aeção, qualquer uma . de taes pessoas poderá
passar recibos validos de todos os dividendos e juros pagáveis a seu
respeito. . . ': ,.;. . ".! ..•... ....:.

.: '12,h Nenhum dividendo vencerá juros contra aeompanhía ..
,;. '. ·125. Até 'havei- .' dísposíoãorem. contrario, rni?-lquel:':;div-ide!ldo,

])o'riificaçãoou' .jurosi.pagaveis em dinheiro .aos portadorescdi:\
'aeç~~s~~II)!!:I~tiyas,. ª~rãopagos. col1J clie(I1.i~9u com 'Y(lle.féme~iªC1
.pelo, 'CorreIq,; endereçado: ao portador. em seu endereçomscrrp~o,
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OU no caso de cóproprietarlos, endereçado ao portador, cujo nome
Ior o prlmeiro inscrípto no registro com respeito ás acçoes. Cada
um de taes cheques ou vales será pagavel á ordem do acclontstà
ínscripto, e, no caso de coproprletanios, á ordem do acclouistà
cujo nome for o primeiro Inscrípto no registro com respeito ,I. taes
acções, salvo mandando o contrario taes coproprletarlos, e será
remetüdo a risco delle ou delles.

VI - AVISOS

,126. Poderá ser expedido um. aviso pela companhia .a. .qual-,
quer acciouísta ou Intimando-o pessoalmente ali mandando-o pelo
Correio em carta franqueada, dirigida a tal accionista em seu en
dereço inscripto .

127. Qualquer accionista que residir fóra do Reino Unido poderá
indicar um enderece dentro do Reino Unido, ao qual lhe .sejam expe
didos todos os avisos, e serão considerados intimados. .regularmeute
todos os avisos.remettidos ao tal. endereço. Si não houver' designado
um tal endereço, não terá direito eUe a aviso algum.

128 .. Será considerado intimado qualquer aviso, sendo mandado
pelo Correio, no dia em. que for lançado. no Correio, e para provar a
sua intimação só .basta evidenciar que. o aviso fói.regularmente ende
reçado e· posto no Correio.

129. Todos os aviso>. que, requeiram sei' dados aos aeclonlstas;
serão, com respeito a qualquer accão possuída de propriedade por
quaesquer pessoas, expedidos a qualquer de taes pessoas. que for a
pnímelra nomeada .nc registro dos accionistas, e o aviso intimado
assim será aviso. bastante para todos os proprietaríos de tal. acção ,

130. Todos os testamenteiros, administradores, conselheiros .i udí
cíarios, ou syndicos de quebra. ou de; liquidação ficarão absoluta
mente obrigados por cada um de taes .av.isos intimados pelafórma
acima indicada, si fOI' remettído ao ultimo endereço inscripto ele tal
accionista, não obstante ter a companhia aviso do Iallecirnento, inter
dicção, fallencia ouinhãbilitação de tal accionista ,

131.. Todos os avisos serão considerados corno intimados aos pos
suidores de titulos de acções ao portador, si forem annunciados uma
vez em dous díaríos de Londres, €I nãoterápor.obulgacão a companhia
expedir de qualquer outro modo aviso algum 'aos possuidores de ti-
tulos de aeções ao portador. .

VI[ - LIQUIDAÇÃO

132. O liquidante, dada qualquer liquidação da companhia (seja
amigavel, sob ftscalização ou' forçada), poderá, com a: autorização de
uma deliberação especial, distribuir em especie entre os contribuintes
a totalidade on qualquer parte do activo social, e quer ·se· componha
quer não o actívo de bens de uma uníca especíe, ou consista em bens
de differentes especies, e para tal fim poderá dar o valor de .iuJga~'
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justo a qualquer uma ou mais classe ou classes dos bens, e poderá
determinar corno deve effectuar-se tal distrlbuicão entre os aceto-
nistas ou classe de accionistas. '

133. No caso de venda pelo liquidante, em virtude da.
secção HJ! da lei de 1862 sobre companhias, ou pelos dírectores.. de
conformidade com os poderes conferidos porestes estatutos, o li
quidante ou, segundo for o -caso, os directores poderão' .no cou
tracto de venda concordar de íórma obrigatoria para todos os
accíouístas na adjudicação aos, accíonístas directamente do pro
dueto da venda, na proporção dos seus respectivos interesses
na companhia; e, no caso de serem de differentes classes asàcções
desta companhia, poderão concordar, com respeito ás accões privi
legiadas desta companhia, na adjudicação de obrigações da compa
nhia compradora, ou de acções da companhia compradora cum
qualquer preferencla ou prelação, ou com quantia superior satis
feita, por SUlL conta, a das <Lcções distribuídas com relação ás
acções ordínarías desta companhia ou em parte quaesquer de taes
obrigações e, em parte, quaesquer de taes acções, ou poderão
distribuir o producto da venda de qualquer .outro modo entre
quaesquer duas ou mais. classes de accionistas,e poderão na
distribuição levar em conta o preço do mercado ,ou· qiiaesquer
direitos prefereneiaes de qualquer classe de acções da compa
nhia, e poderão, pelo contracto, ainda mais, limitar' um prazo,
findo o qual quaesquer obrigações ou acçõe s não acceitas :ou
cuja venda não se peça, serão consideradas corno irrevogavelmente
recusadas, ficando ,á disposição da companhia, com tanto que não
se faça nenhuma-distribuição mencionada neste artigo de nenhuma
outra fórma, sinão de accórdo com os direitos, acima contidos.
nestes-artígos; das varias classes de accíonistas, salvo obtendo-se
o consentimento de uma delíberacão extraordínaría de "uma assem
bléa de cadaelasse affectada, ou 'alcançando-se despacho do tribunal
sanccionando tal distribuícão ,

134. O poder do liquidante para vender compreheuderápoder
de vender, no todo ou em parte, a tI'OCO de dsbentures, valores
hypothecarios ou outras obrigações de. outra ccompanhia quer já
constltuida rentão, quera ponto de -ser orgauiaada, 'Com o objecto d(~

levar a venda a effeíto.
13'j. Dando-se qualquer venda pela companhia, em virtude de

contracto celebrado antes de liquidação, de -oonformidade com 'os;
poderes conferidos pela escriptura social; nenhum accionísta. 'terá,
o direito de exigir que os directores (ou liquidante, si e quando.
for nomeado), ou se abstenham de levar a etreito a venda ou a de
Iiberação (si houver), que a autorize ou que comprem o seu
interesse na companhia, ficando, porém" entendido que qualquer
interesse não acceito por algum acclonista ou acciouistas poderá.
ser vendido pelos directores ou pelo .liquidante, si assim enten
derem aquelles ou este, e ser pago ao accíonista, havendo umsó,
ou distribuído em rateio' entre taes caccíonistas, si houver mais
que um, tendo-se em' conta a classe das accões possuídas por- taes
accionístas não acceitantes.
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Nomes, endereços e qualidades dos assiguautes

')" ..;_ui]

E. A. Borel, contador, 22 Boundaries Mansions, Balham, S. \V.
E. F. Juniper, caixa, 17 Beresford Gardens, Seven Kings, Essex .
.T. Fry, caixeiro, 4;; Grosseley Street, Highbury. N.
O. S. Penten, caixeiro, 32 Landsdown Hoad, Lee, S. E.
11. Spinks, caixeiro, :3/ Fletching Road, Clapton, N. E.
H. W. Brown, caixeiro, 63 Mackenzle Hoad,Beckenham.
E. S. Harper, caixeiro, 1!J CheveningHoad, Kensal Rise.

Em data do dia 12 de janeiro de 1\}09. Testemunha das assi
guaturas supra, Artluir J. IL Lawson, caixeiro de Ashurst, Morrís,
Crisp. & C. 17 Throgmorton Avenue, E. C, Solicitadores. .

E' cópia conforme :
H, F. Bartlett, archivisla de sociedades anonymas. (Estam

pílha]

Eu, abaixo assignado, John Wílliaru Petcr Jauralde, tabellião
publico, devidamente encartado e juramentado, em exercício
nesta cidade de Londres, certifico que a assignatura H, F. Bar
tlett, pestaao fiui da cópia da escriptura social da companhia
denominada Tlie ilfanàos Tl'amwct!}s anel La[Jht Compiuu], limitctl,
que vae aqui anuexa e marcada com a lettra A, e outra assi
gnatura ideutica ao fim da cópia dos estatutos da dita companhia,
que também se acha aqui anuexa e marcada com a lettra B, são
as assignaturas próprias e verdadeiras do Sr. HerbertFogelstrõm
Bartlett, archivista de sociedades anonymas, e que foram nesta

. data por elle subscriptas perante mim tabellião. Certifico mais
que os documentos aqui aunexos de igual modo e marcados com as
lettras C. e Di respectivamente, são traducções fieis e conformes
dos precitac1osdocumentos distinguidos com as lettras A e B.

. E para constar onde convier, dou a presente que assígno e faço
sellar com o sello do meu olticio em Londres, aos dias 18 de ja
neíro de 1909. "--;l. W .. 1'. Ieuraldc, ta bellião publico.'

N, i3-Reconl1eço verdadeira a asslguatura retro de J. W. P.
Jauralde, tabellião publico desta cidade; e para constar onde convier,
a pedido do mesmo, passei a presente, que assígnei e fiz sellar com
o sello das armas deste Consulado da Hepublica, dos Estados Unidos
do Brazll em Londres, aos 3 de fevereiro de 1909.- F. jUres Yieil'a
consul geral.

Recebi .Iê 11.:~.:- Fieira.

Heconheco verdadeira a assiguatura do Sr. F. AIres Vieira,
consul geral em Londres.

Rio deJanelro, i·de março de H10G.-L. L. Fcrnarulcs Pinheiro.



Abre ao ·~Iinistcrio da Endustrin, Via~ão c Obras Puhlicas o credito de
4: 297: 6"6-1$074 "pura. OCCtJrrGr ~~ ..:liquida~rr"o· das dcspecas Ieitus CQIU a

. . . . .' . .. . . . '.' .

.revisão e' iJl~l!i{}!"ià' do sCI-Yiç-) de';1 bns tecímento de agua p otavel a e;... t:\-
capltal.

o Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do. Brazll, 'atteu
dendo ao que lhe expoz o Ministro da Indústria, Viação e Obras Pú
bllcas e· usando ela -uutorizacão conferida 'no' I]. :IV do tLrt ~ ,22' da lei

.. "'" 011 ~.. • :i . .

U! ll.841, de -31 de dezembro de 1907, decreta:

Artlgo uuico • Fica aberto ao .Minlsterio da "lndustria; .Via~f!o e
Obras Publicas o credito de 4 ~297: 6618'07~ para oceorrer á liquidação
das despezas feitas com a revisão e melhoria do serviço ele abaste
cimento de agua potável a -esta Capital.

Rio de Janeiro, ~7 de março de -1900,21° da Hepublica ,

;. .

Jli!Jlicl Calmon .dlJ Pine Almeiila •

...... ".... LTT L ..

DECl1E'fO N. -;.355 - DE 1i DE MARCO DE 1900
•

Ahrc~ ··ao ~lini~iterio da. Iridustria, \t:iutii~ e Obras Puhlicas o 'credito de.
700 :.000$ paua oc corrcr,' '~UIante o _cc rrcnte c::crci(:~o; ~H' duspezns de
eonstruccã o d t) ratun1 da Estrada de F cr ro Central <10' Bra zil fIe Snh:!rA. .

a Sant' Anna dos Ferros.

o Presidente da Hepublica dos Estados Uniclos do ·Bra_~41 J1Sª,11dq
da antorízacão conferida nO.TI. X. lettra b, do art. 16 da leín.' 2.:0tiO,
ele 31 de dezembro de :f9"08, decreta:

.Artigb."lln~ico Fica. aberto ao·l\Iinisterio da Indústria; Víacão e
Obras Publicas o credito de 700·:OOOS· para occorrer, durante o COI~~
rente exercícío.. ás despesas de eonstruccão do ramal da Estrada de
Ferro Central do Brazil de Sabará a Saut'Anna dos Ferros.

Rio de janeiro, li ele março de :1909, 21° da Hepublíca ,

AFFONSO AUGUSTO l\IOREIRA PENN_.\.

Jliglt'al Calmon. â« Pin e Almeida,

L'-L dIF dl_
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DECRETO N. 7. 3:j6 - DE 18- DE" JfA-nçO DE 1909

. . .

Abro no )Iinlsterio da. Guerra o: credito de. 586 :fi04$29 B, suppleuicntur fi.. .

YCÃ.<. U 15~tt ]1. :l3, do. ar t ... ,16 dn .le i 11 .. 1"8·11, de a1 de dezembro de 1007 .

. , .
,

o Presidente ela Hepublíca '-90~ Estados. Unidos do Braeil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, ._na fórrna do. disposto no art. 2°, §~~2·~,

n. 2, alínea, c, do decreto Iegislativo li. 3!J2, de 8 de outubro de J89G!
é usando da autoriznção conferida pelo art, '34·, tabella B, (la lei
11. 1 ~ 8~:t, de 31 de dezembro .de j O(J7, resolve abrir ao Minlsterio (la
Guerra o credito de ;j86: üO~S2n8,'supplementar á verba -1.U<1. -l\I~terial
- 11. 33 -- transporte .detropas, etc, - do art.; .J Q ela citada Iel ,

; ~ \. .. ~ - ..

Ilio ele Janeiro, 18 ele nllti-ç'q de 'InDU, 21° da Bepublica ,

..-\FFO~SO oi\ UGUSTO l\IOREIE.:\ PE~~ A.,

I lII'frnObz __ I llW ........ nsrN ..

Abre no .l\Iinistcrio· da C';'uerl"ll. f) ..credito .. d~' 872 :492$653, .supplcmentar ·á
verba IUn do urt .. 16 daTei. n. l ..e~l1. de nl·de c1e~cInhro de··lg07~

o Presidente da Ilepublica elos Estados Unidos do Brazíl, tendo
ouvido ~ Tribunal de. Contas, ~a., fôrma dç disposto no art. 2°, § 2°,
I} ~ 2,. alínea e, do decreto legislativo 11. 3ü~, de 8 ele outubro de
18í)"ô, e usando da autorizaqão conferida pelo art. '34, tabella E, da
lei 11. 1 -. 8!f:l, de ~l de .dezernbro de 1n07, resolve abrir ao lXlinisterio
da Guerra o credito .4~ .8·72 t49'2$6;j3:,. supplernentar á· verba ~10n.
Soldos, etapas e gratlfioaqões de praças de preto - do art. 16 da ci
tada lel, '

Rio de Janeiro, 18. de março de 1909,21° da Republica .

•\FFO:'fSO .&:.tUGUSTO Monanu PENNA.•

Hermes R. (la Fonseca .

...... '..-- ,



AC'ros lia PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 7.3:;8 - lJE 18 DE )IARÇO DE 1909

.A..bro ao l'ilinisterio da .Iustiça ·0 Negocias Lntcr-lc rcs o crodi;o cspc cial de
1 :000$ para pagamento de ajudas de custo que deixou de receber o
Dr, Rodrigo Corrêa de ..Araujo.

O Presidente da Republica elos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal· de Contas, nos termos do art. 70, § 5°,'do regula
mento approvado pelo decreto n. 2.409, ele 2:3 de dezembro de 18\;6,
resolve, á vista do art. 8° da lei n . 1841, ele 31 de dezembro de
1907,.revigorado pelo art. ÜO ela lei n. 2050, de:31 de dezembro de
1908,. abrir ao Ministerlo da Justiça c Negocias Interiores o credito
especial de 1: OOOS, para pagamento das ajudas de custo que deixou
de receber em 1892 e 1893 o Dr, Hodrígo Corrêa de Araujo, na qua
lidade de deputado federal pelo Estado de Alagoas.

Rio de Janeiro, IR de março de HlOO, 21° da Republica.

AU!Justo Tavarcs tlc Lyra.

DECRETO N. 7.359 - DE 18 DS 1L\RI.:O DE 1909

Abre ao Ministerio da -Iust iça e Negocies Interiores o ercdito cspce iul ele
14 :300$ para pngnmcnto da ajuda de custo e de subsídios que deixou
de receber Theotonio Rnymundo de 131 ito.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 50, do regu
lamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de 1896,
resolve, á vista do art. 80 da lei n. 1.841, de 31 de dezembro
de 1907, revigorado pelo art. 60 da lei n. 2.050, de 31 de dezembro
de 1908, abrir ao- Ministerio da Justiça c Negocias Interiores o credito
especial de H:300S, para pagamento da ajuda de custo do anno de
1894 e dos subsidias, relativos aos periodos de 21 de agosto a 20 de
dezembro de 1894, e de 4 de maio a 30 de junho de 189:j, que deixou
de receber Theotonio Raymundo de Brito, na qualidade de deputado
federal pelo Estadp do Pará.

Rio de Janeiro, 18 de março de 1\)09, 210 da Ilepublica ,

AFFO:'lSO AUGUSTO l\IOREIRA PE:i:-;A •

.-\ll!]tlsto Tava/'cs dc Lyra.
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DECRETO N. 7.360 - DE 18 DE MARÇO DE 1909

2ti7

Abre ao lIIinisterio da Justiça e Negocies Interiores o credito especial de
[:6505 para pagamento de subsídios que deixou de receber Sebastião Fleury
Curado.

O Presidente da República dos Estados Unidosdo Brazil, tendo ou
vido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, Stio, do regulamento
approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de 1896, resolve,
á vista do art. 8° da lei n. 1.841, de 31 de dezembro de ·1907, revi
g'oradopelo art. 6"-da lei n. 2.050, de 31 de dezembro de -1908, abrir ao
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito especial da 1: 6nOS,
para pagamento dos subsidias que, no período de 1 a 22 de janeiro
de 1892, deixou de receber Sebastião Fleury Curado, na qualidade de
deputado federal pelo Estado de Goyaz.

ruo de Janeiro, 18 de março de 1!J09, 21° da Republica.

Al'FOCiSO AUGUSTO MOREIRA PE~;'iA •

.Augllsto Tal1ares de Lyra.

DECRETO N. 7.361 - DE 18 DE 1IlARÇO DE 190!J

Crêa mais duas brigadas de artilharia de guardas nacionaes na comarca dí
capital do Estado da Bahia.

O .Presídente da Republica dos Unidos do Brazíl, para execução
do decreto n. 11:31 .. de 14 de dezembro de 18!Jfi, decreta:

Artigo unico.Ficam creadas na guarda nacional da comarca da
capitaldo Estado da Bahia mais duas brigadas de artilharia com as
disignações de 4-ln e 42n as quaes se constituirão de um batalhão de ar
tilharia de posição e um regimento de artilhaaia de campanha, cada
uma; tendo respectivamente os ns. 4-1 e 42 que se organizarão com os
guardas qualificados nos districtos da referida comarca; revogadas
as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 18 de março de 1909; 21nda Republica .

.-\1'1'O:.o;SO AUGUSTO "fOnEIRA PEX:.o;A.

Augusto Tavares de Lyra.

Poder Executivo - 1t;><À)
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DECRETO N. 7.362 - DE 18 DE }IAUÇO DE -1\)09

Autoriza o contracto de construcção da secção de estrada de ferro de Alberto
Isaacson a Bello Horizonte.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização conferida no n. IX do art. 16 da lein. 2.050, de 3-1
de dezembro de -1908, e tendo em vista o processo de- concurrencia
aberta por edital de 8 de agosto de 1908, decreta:

Artigo unico. Fica o 1IIinistro de Estado da Indnstria, Viação e
Obras Publicas, autorizado a contractar a construcção da secção de
estrada de ferro de Alberto Isaacson a Bello Horizonte, a que se refere
o decreto n , 7.033, de 16 de julho ele '1908, com o engenheiro civil
EmílioSchnoor, mediante as clausulas que com este baixam, assígna
das,pelo mesmo ministro.

Rio de Janeiro, '18 de março de 1909, 210 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PE?\::\A.

Miguel Calmon 'du Pin: e Almeida.

Clausulas a que se refere o decreto n. 7.362 desta data

O contractante obriga-se a construir a secção de estrada de ferro
de Alberto Isaacson a BelIo Horizonte, comprehendida na linha indi
cada no art. 10, lettra a, do decreto n . 7.033, de '16 de julho de 1905,
de accõrdo com as notas de serviço que lhe forem entregues pela di
rectoría da Estrada de Ferro Oeste de Minas e com as presentes clau
sulas.

II

A eonstrucção da estrada (clausula I) comprehende:
a) a rocada, limpa e destocamento da faixa de terra necessária á

estrada e suas dependencias;
b)os trabalhos de terraplenagem, constantes de córte, empres

timo, cava para fundações, valla, valleta, derivação do rio, explanada,
desvio e outros semelhantes;

c) as obras de consolidação e as de arte, tanto correntes como es
peciaes;

d) a montagem da superstructura metallica ou de madeira das
pontes e viàductos ;
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e) O assentamento da via permanente;
f) caminhos de serviço, estivas, abrigos para trabalhadores, cer

cas e os demais trabalhos accessorios, necessarlos á execução das
obras;

fi) o transporte de todo o material até o logar do seu emprego;
h) o assentamento da linha telegraphíca ; .
i) os edificios e dependencias da estrada, inclusive o fornecimento

de caixas de agua, glradores, motores, machinas, ferramentas e ma
terial de offíclnas que forem indicados pelo Governo.

III

A construcção das obras será iniciada dentro de dous mezes, a
contar da data da assignatura do contracto. -

Para os effeitos da, presente clausula e da XXVIII, alinea I, só
será considerado inicio da construcção o começo effectívo das obras.

IV

Uma vez iniciada, não poderá aconstrucção ser suspensa por
mais de 15 dias consecutivos, salvo. motivo de força maior, a juizo do
Governo.

V

o eontractante 'obriga-se a concluir todas as obras e forneeimentos
constantes da clausula fI dentro do prazo de 18 mezes da data do iní
cio da oonstruçção.

VI

Por dia de excesso dos prazos de dous a 18 mezes, marcados' nas
clausulas III e V para oinicio e terminação das obras, será o contra
ctante multado em 100S até tres mezes respectivamente, podendo o
Governo, após este excesso de tres mezes, rescindir o contracto nos
termos da clausula XXVIII.

VII

oGoverno reserva-se o direito de, quando julgar conveniente, sup
primir obras de arte, alterar 03 respectivos projectos, adoptar, para
pontes, viaductos, edificios e outras obras, o emprego de madeira de
preferencia a qualquer material, e de modificar a propria dil'eCçã~ do
eixo da estrada, não cabendo por isso ao contractante direito algum a
Indemnização,

Caso, porém, seja abandonada por ordem do Governo qualquer
obra já iniciada ou concluída, será ella medida definitivamente e o
respectivo valor, de accõrdo com os preços da tabella de que trata a
clausula XIV, creditado ao contractante. .
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VIH

Só será acceito e empregado nas obras o material que satisfizer as
provas indicadas nas especificações que a respeito forem expedidas
peloGoverno. Essas especificações indicarão tarnhem Os meios, de ser
comprovado o effectívo emprego das quantidades, respeotivtis desses
materiaes ,

IX:

Afim de assegurar a fiel execução do contracto, obriga-se o con
tractante:

1) a ter os empregado> necessarios á execucao das obras, a juizo
do Governo; a dispensar, quando por elle for exigido. qualquer em
pregado que praticar actos contrarlos á disciplina eáboa ordémou
commetter grave erro de alicio prejudicial li execução das obras e a
fazer o pagamento dos salarios em épocas regulares e dentro de prazo
nunca inferior a 60 dias, sob pena de serfelto pelo Goveruo que des
contará da cauç'ão de que trata a clausula XXIV a respectiva impor
tancia;

2) á augrnentar o numero de pontos de-ataque de serviço-á T8
quisícão do Governo;

3) a. observar fielmente, em tudo que disser respeito á parte te
chnica das obras, as disposições do decreto n , 7,959, de 29 de dezem
bro de 1880, as especificações para o prclougamento da Estrada de

-Ferro Central do Braail, approvadas pelas portarias de 22 de dezembro
de 1903 e de 25 de julho de 1905, e as condições especlaes que o Go
verno se reserva o direito de estabelecer para as obras e trabalhos,
bem como para o material;

4) a, submetter-se á fiscalização que o Governo julgar conveni
ente, de accórdo com as instrucções que para esse fim expedir.

As obras serão medidas e avalladasprovisorlamente de dous em
dous rnezes, começando o primeiro mez .no dia em que, de accordo
com 'a clausula lIT, se der iriicio a construcoão ,

Terminada a coustruccão de cada trecho e recebido este pelo Go
verno para ser trafegado (clausula XXVI), far-se-hão a medição e a
avaliacão ünaes dos trabalhos nelle executados.

>

XI

Exceptuadas a medição e avaliação de trabalhos prepauatoríos,
de cava paraJimdaçõe3', de fundação de obra já encetada ou concluída
que tenha sido abandonada (clausula 'VII) e, em geral, de trabalhos
e obras cuja medição não possa ser em qualquer tempo refeita ou ve
rificada com seguranca e exactidão, ;1 s.qnaes serão definitivas, ,todas
as medições e avaliações bí-meusaes serao sempre provisórias.
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XII

2131

o material importado de que trata aIettra i daclausulaIl, ac
ceito pelo Governo, será computado defíuitivamentena avaliação das
obras respectivas, observado o disposto na clausula XVIII.

XIII

. Tanto nas condições e avaliações provísorias, como nas defil~itiv~s,
so serão comprehendidos as obras e trabalhos executados de inteiro
accõrdo com os projectos: approvados;: desenhos respectivos e ordens de
servíço e o material aoceíto.

XIV

As obras medidas serão avaliadas, applicando-se os preços de uni
dade constantes da tabella respectiva, que, depois de rubricada por
ambas as partes, ficará fazendo parte integrante do contracto,

O material importado de qiIetrata a, lettra i· da clausula U,
quando confiado ao contractante pelo Governo, será da fabrica que
este indicar e o preço será; o mais baixo encontrado pelo Governo no
mercado para o material. dessa fabrica, com oaccrescímo de cinco por
cento (5 %).

XV

Correrão por contado contractaute :a) todos os trabalhos acces
sorios necessarlos á execuçãodas obras, como caminhos de serviço, es
tivas, abrigos para trábalhàdores, atmazense depositas para generos
alimentícios e material de construcção, e outros semelhantes; b) a
acquísíção de locomotivas e vagoes destinados ao transporte de lastro,
visto que o custo delles já se acha incluido nos preços de unidade con-
stantes da tabella respectiva. (clausula XIV).. .

Paragrapho unico. Nas linhas em trafego da Estrada de Ferro
Oeste de Minas só terão; transporte gratuito os materiaes direetamente
destinados á construcção das obras.

XVI

Para os demais trabalhos não especificados na tabella de preços
de que trata a clausula XIV, mas que o contractante será obrigado a
executar por determinação do Governo, serão adaptados os preços de
unidades para as empreitadas do prolongamento da Estrada de Ferro
Central.do Brazil, approvados pela portaria de:!2 de dezembro de 1903,
e,' não existindo entre estes preços de unidades, serão eUes accordados
por tres. al'bitl'o~,·um do Governo, outro do contractante e o terceiro
previamente escolhido por estes dous arbitras para cada caso,
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-XVII

As obras e o material (clausulas XIV e XVI), bem como quantias
com que concorrer o contratante para desapropriação e fiscalização
(clausula XXXI), serão pagos em titulos da divida publica, ao par, de
juro annual de ti D/., papel, cuja emissão será autorizada opportuna
mente.

XVIII

o pagamento das obras será feito em prestações; dentro de 30
dias contados do em que as respectivas medições e avaliações, pro
visorias ou finaes, depois de expressamente acceitas pelo contractante,
S3U procurador. ou . preposto (clausula. XXI) forem approvadas pelo
Coverno, o do material a importar (clausula lI, lettra i), dentro de 30
dias a contar do em que tiver sido acceito pelo Governo, e o das quan
tias com que concorrer o contractante para desapropriação e fiscali
zação (clausula XXX!), por oecasíão do primeiro pagamento das obras
que se seguir.

XIX

De cada pagamento ficarão retidos no 'I'hesouro Féderal2 -t, para
o augmento da caução de que trata a clausula XXIV.

XX

Recebidas todas as obras e o material (clausula In, serão liqui
dadas as contas com o contractante, em vista da medição e avaliação
finaes do ultimo trecho.

XXI

Em. tudo o que disser. respeito á execução. do contracto, será o
Govérrioreprésentàdo pelo director da Estrada de Ferro Oeste de
Minas. -

Ocontractane obriga-se a. ter no logar dos. trabalhos um pro
curador idoneo, a juizo elo Governo, e legalmente constituido, com
poderes plenos e especiaes para resolver definitivamente sobre a exe
cução, classífícação, medição e avaliação das obras, assim como sobre
tudo o mais que forconcernente ao contracto, bem como em cada um
dos trechos que forem designados pelo Governo, preposto idoneo,
tambem a juizo delle, constituido do mesmo modo que o procurador e
com íguaes poderes relativamente .ás obras do trecho respectivo.

XXII

O contracto, tanto para a execução das obras como para o forne
cimento do material; não poderá ser transferido sem expresso consen
timento do Governo, sendo, porém, permittido ao contratante sub-em-
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preitar, independente de autorização, a execução de qualquer dellas,
mantida, porém, a sua responsabilidade e sendo elle por si, seu pro
curador ou preposto (clausula XXI), o unico admittido a tratar com o
Governo.

XXIU

Sendo federaes os serviços a cargo do contractante, estão os mes
mos serviços isentos do pagamento de impostos estaduaes e munícípaes
e bem assim dos federaes, de accõrdo com as leis e regulamentos
aduaneiros em vigor.

XXIV

Para garantia da fiel execução do contracto prestará o contra
ctante a caução de 20: OOOs em papel moeda, sem direito a juros, ou
em titulos da divida publica, a qual será recolhida ao 'IhesourcFede
1'11.1 antes da assíguatura do contracto e irá sendo augmentada com a
ímportancia de 2 % deduzida de cada um dos pagamentos que lhe
forem sendo feitos, (clausula XIX), obrlgando-se a,. integral-a dentro
de 30 dias, contados do da. intimação para este fim, todas ás vezes que
for desfalcada, quer em virtude de multa (clausulas VI e XXIX), ou
de pagamento pelo Governo de salários (clausulas IX-I) ou despezas

-de conservação e solidez das obras (clausula XXV), quer por qualquer
outro motivo.

XXV

o contractante será. responsavel pela conservação e solidez das
obras de terraplenagem durante o prazo de seis mezes e pelas das de
arte, tanto correntes, como especiaes, durante o de um armo, ambos
à contar da data da medição final (clausula. X), devendo, ernquanto
não estiverem findos, fazer as reconstrucções e reparos necessarios, a
juizo do Governo, sob pena de serem feitas .por este e a importancia
das despezas descontadas da caução (clausula XXIV), ficando apenas
isento da obrigação do que disser' respeito ao asseio dos edificios exis
tentes nos trechos da estrada recebidos pelo Governo para serem tra
fegados (clausula XXVI).

XXVI

.Terminada a construcção de cada trecho da estrada da extensão
que for fixada pelo Governo, será elle recebido provisoriamente por
este para ser trafegado e definitivamente depois de findos os prazos
de responsabilidade pela sua conservação e solidez (clasula XXV), la
vrando-se em ambos os casos termo minucioso em livro especial, que
será. aberto, rubricado e encerraelo pelo director ela Estrada de Ferro
Oeste de Minas.
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XXVII

Recebidas definitivamente todas as obras (clausula XXV) e acceito
todo o material, será rcstitulda ao contractante a caucão (clau-
sula XXIV) ou o saldo respectivo. '

XXVIII

o contracto ficará rescindido de pleno direito, independente
mente de interpellação ou acção judicial, e será assim declarado por
·decreto, perdendo o contractante a caução e seu reforço (clausulas
XXIV e XIX) e não tendo direito á índemuízação alguma, mas apenas
ao pagamento das obras executadas e do material acceito, depois de
deduzida a lmportancia das multas, porventura impostas e ainda não
satisfeitas, assim como a dos salaríos e das despezas de conservação
e solidez pagas pelo Governo (clausulas IX e XXV), em cada um dos
seguintes casos:

1) si a construcção não for iniciada dentro do prazo fixado na
. clausula III ;

2) si os trabalhos forem suspensos por mais de 15 dlásvconsecu-
tivos, salvo força maior, a juizo do Governo (clausula IV ) ; .

3) si forem empregados operarios em numero tão reduzido, que
demonstre, a juizo do Governo, desídia do contractante na execução
do contracto ou intenção de não cumpril-o ;

4) si, terminado o prazo de tres mezes de que trata a clausula
VI, não estiverem terminadas todas as obras ou não tiver sido for
necido todo o materiàl ;

5) si não for integrada a caução dentro do prazo fixado na clau
sula ;~XIV ;

6) si o contracto for transferido sem expresso consentimento do
Governo (clausula XXII).

LXIX

A infracção de qualquer das-clausulas do contracto, para que não
haja pena especial,' será punida com a de multa, imposta pelo Go
verno, de 200S a 2:000 e do dobro na. reincidencia.

XXX

A importancia das multas (clausulas VI e XXIX), dos salários
pagos (clausula IX-I) e elas despezas de conservação e solidez das
obras (clausulas XXV), além de poder ser descontada da caução, nos
termos da clausula XXX, poderá, a juizo do Governo, ser cobrada exe
cutivamente, si não for recolhida ao Thesouro Federal, dentro de 30
dias contados da intimação para pagamento.
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o contractante concorrerá com a quantia necessaría para a des
apropriação dos terrenos e bemfeitorias precisos para a construccão
da estrada e suas dependencias, bem. como, annúalmeute, com a 'de
150':000$, em prestações iguaes e por trimestres adeautados para as
despezas de locação e fiscalização por parte do' Governo, devendo ser
paga a primeira prestação antes do inicio da construcção das obras
(clausula UI).

XXXII

. E' concedido ao contractante o direito de desapropriar por utilí
dade.publica, ~a/?rma da legislação em vigor, os terrenos e bemfei
toríasnecessaríos a construcção da estrr da e suas dependencias.

XXXIII

As notas de servico começarão a ser entregues ao contractanté
logo após a assígnatura dei contracto, attendendo-se desta 'data em
dsante-ao que as necessidades dos trabalhos e requisições do contra
ctante exigirem, a juizo.do Governo.

XXXIV

o empreiteiro será obrigado a fornecer mensalmente uma relação
das turmas, com o respectivo numero de trabalhadores empregados
uos serviços.

XXXV

Nos pontos indicados para a construcção de obras de arte o em
preiteiro deve ter em quantidade sufficiente, a juizo do engenheiro
incumbido da: fiscalização dos trabalhos.vos .materiaes necessarios para
as mesmas obras.

XXXVI

N()caso de fallecimento do contractante, poderá o contracto ser
transferido aos herdeiros, caso o Governo; a seu juizo exclusivo,os
julgue idoneos, e, no caso contrario Otl no de fallencia, ficará rescindido
o contracto de pleno direito e independentemente de acção ouinterpel
lação judicial, procedendo-se á medição e pagamento dos trabalhos exe
cutados, sendo que a caução a que se refere a clausula XXIV será pa)l:a
depois de terminar a responsabilidade de que trata a clausula XXV.

XXXVII

. G'sello proporcional docontracto será pago nas contas docontra
ctahte a que se referea clausula XVIII.
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XXXVIII

Ficará sem effeito o presente decreto si o respectivo contracto não
fôr assignado dentro de 10 dias da data do convite, para esse fim feito
ao proponente acceito ,

, Rio de Janeiro; 18 de março de 1909. - Miguel Calmon duPin e
Almeida.

DECRETO N. 7.363 -DE '18 DE ~IARÇO DE '1909
Concede autorização á «Alves Braga Rubber Estates and Trading Cornpany,

Limited n, para funccionar na República ,

O Presidente da nepublica dos Estados Unidos' do Brazil,
attendendo ao que requereu a Alves Braga Bubber Estates and
T7'ading Company Limited, devidamente representada decreta:
. Artigo uníco, E' concedida autorização á Alves Braga Rubber
Estates and Tradisu; Company, Limited, para funccionar na Repu
blica com os estatutos que apresentou, mediante as clausulas que
a este acompanham, assignadas pelo ministro da Industria, Viação
e Obras Publicas e ficando a mesma companhia obrigada a cumprir
as formalidades exigidas pela Iegislação em vigor. ,

Rio de Janeiro, ·18 de março de 1909, 21° da Republica.

AFFOi'iSO AUGUSTO iYIOREIRA PENi'iA.

Miguel Calmon du Pin e' Almeida.

Clausulas que acompanham o decreto n. 7.363, desta data

L. - A Alves Braga Bubber Estates anti Tracling Company, Li
aniietl, é obrigada: a' ter, um representante no Brazil com plenos eIllí
rnitadóspoderes para tratare definitivamente resolver as questões que
se suscitarem, quer com o Governo, quer com particulares,podendo
ser demandado e receber citação inicial pela companhia.

lI. - Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos unica
mente ás respectivas leis e regulamentos eá jurisdicção de seus trí
bunaes j udicíarlosouâdminísn-atívos, sem, que, em tempo algum,
possa a' referida compaúhia reclamàr qualquer excepção fúudada em
seus estatutos, cujas disposições não poderão servir de base para
qualquer reclamação concernente á execução das obras ou serviços
aque. se referem. . , '
. ' IlL- Fica dependente de autorização do Governo qualquer alte

ração que a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-há cassada a autorização pará runccíonar na Republica, si in
fringir esta clausula.

~ IV. - Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do
pI;inc'ip'io de achar-sea companhia sujeita ás disposições do .dirdto na-
cronal que regem as sociedades anonymas. .
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A infracção de qualquer das clausulas para ~ qual não esteja
comminada pena especial, será punida com a multa ele 1: OOOs li.
5 :OOOs e, no caso de reincidencia, pela cassação da autorização con
cedida, pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes clausulas.

Rio de Janeiro, 18 de março de 1909.-Miguet Calmon dt! Pin e
Almeida.

Eu, abaixcasslgnado, traductór publico e interprete commerclal
juramentado da Praça do Rio dei Janeiro por nomeação ela. merltlsslma
junta Commercial da Capítal Federal:

Certifico pelo presente que me foi apreséntado umdocumentoes
cripta no idioma inglez afini de o traduzir para o" vernaculo, o que
assim cumpri em razão do meu offlcio e cuja traducção e a seguinte:

TFlADUCÇ.\O

CERTIFICADO DA INCORPORAÇÃO DE U~IA CO~IPANHI,\

Pelo presente certifico que .étlves Braga IJ.llbber Estales aiui Tra
dillg Company, Iimited; foi Incorporada ele conformidade com os Com
panies acts- de 1862 a -1()07 (Leis das companhias de 18G2 a 1(lOi),
como companhia limitada, aos 30 dias de janeiro de 1909.

Passado e por mim assígnadó em Londres neste dia 12 de feve
reiro ele :I. 909. - FI. F. Bartlett, registrador de companhias ano
nymas.

Eu, Willíam Forshaw Wilson, tabelllão publico da cidade de
Líverpool, Inglaterra, pelo presente certifico que 11 Alves Braga
Bubber Eslales and Trtuliru] CompallY. limitei), com seu escrlptorio
central em G 10 e 11 Exchange Buíldlngs iia cidade de Liverpool
supramencíonada foi incorporada ele conformídade com as leis das
companhias de 18G2 a 1907 (Compallics aels'18G2 ri 1(07) aos 30
dias de jâneiro ele 1909, e certlflco mais que um certificado da in
corporação da alludida companhia, passado c firmado por H. F.
Bartlett, ti registrador. das sociedades anonymas, o funccionario
competente por lei deste paiz para expedir taes certiflcados, se
acha annexado ao presente e marcado «A.i ,

Em testemunho do que, eu, o referido Wllliam Forshaw Wilson,
assignei o presente que sellei com o s8110. do meu officio neste dia 13
de fevereiro de 1909. W. F. Wilson, tabelllão publico, Líverpool,
Inglaterra.

Estava o sello do referido tabellião.
Uma estampilha do sello inglez devidamente inutilizada.
A assígnatura do alludido tabellíão estava devidámente legalizada

pelo consul do Brazil em Liverpool, o SI'. J. C. da Fonseca Pereira
Pinto. Uma estampilha do sello consular elo Brazll, de 55, devidamente
inutilizada. Chancel1a do alludido consulado geral.
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A. assignatura do consul supra estava legalizada na Secretaria
das Relações Exteriores do Brazil, assígnando o Chefe de secção L. L.
Fernandes Pinheiro pelo director geral da mesma secretaria.

No documento ·achavam-se quatro estampilhas federaes valendo
collectívamenre 1$450, devidamente inutilizadas..

Nada mais 'continha o referido doctimento, que fielmente verti do
proprio original ao qual me reporto.

. Em fé do que. pssseí o presente, que sellocom o sello do meu of
fíclo e assigno nesta cidade do Rio de Janeiro.

Hió de Janeiro, 16 de março de 1909.-Manoel ele Mattos Fonseca.
. Eu abaixo assignado, traductor publico e ínterpretecommeroíal

juramentado da Praça do Rio de Janeiro por nomeação da meritíssíma
Junta Commercial da Capital Federal:

'Cerüfíco pelo presente que .me fol apresentado um documento
escripto .no idioma inglez afim de o traduzir para o vernáculo, o
que, assim cumpri em razão do meu officio, C cuja traduccão é a
seguinte: .-

TRADUCÇ';\O

TRE COMPANIES ACTS ( LEIS DAS CÔlIPANHLl.S ) DE 1862 A 1905

Companhia limitada poracções

~j[e:m.orand1llll.de associação da Alves.'Braga
Rubber Es-ta'tes and T:rading Co:m.pany,
lh:nited.

1. O nome da companhia é Alves Braga Rubbel' Estates anel Tra
ding Company, limited.

2. O escriptorío registrado da companhia será situado na Ingla
terra.

3. Os fins para Os quaes é constituída a companhia são:
a) Associar-se á firma Alves Braga & Comp,, de Belém. Pará, 'na

Republica do Brazil e alhures, e adquirir todos ou quaesquerdos
-activos- e responsabilidades dos alludidos Alves Braga & Comp. ou
qualquer parte ou quota dos mesmos, quer no CfSo de dissolução da
sociedade a constituir, como ficou dito acima, quer não, e para os
fins supra celebrar o accôrdo que já foi elaborado e que se. obrigaram
a fazer entre si AIves Braga & Comp., de um lado, Eduardo da Costa,
de outro, e a companhia de outro, accôrdo este cuja cópia para fins
de legalízacãofól assignada por Park Wilson Stone,solicitor(~dvo

gado) da Côrte Suprema; e levar à effeitotal accôrdo com ou sem
modificação; '. .

b) explorar o negocio de cultivadores de borracha, colhédores, fa
bricantes, corretores; negociantes e commeroiantes no Pará e alhures
na' Republica .do .. Brazil 'e na Republica da Bolívia, eem qualquer
outra localidadenas Repúblicas do Brazil e da: Bolívia ou alhures, e
comprar ou adquirir por outra fôrma quaesquer bens de raiz na Re-
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publica do Brazil ou na Hepublíca da Bolívia ou alhures ou qualquer
interesse sobre taes bens ou hypothecas gravando os mesmos;

c) desenvolver' os recursos e aproveitar as terras, edifícios e
direitos da companhia, na occasião, do modo quea.companhia en
tender, e, especialmente, limpando, drenando, cercando, plantando,
constI'uindo, melhorando, .cultivando, fazendo pastos,. minernndo e
promovendo aimmigração, estabelecendo villas, aldeiase povoações ;

d) explorar o negocio de Iazendeiros, proprietarios de pastos,
eouservadores de carne e Iructas, cervegeíros, plantadores, mineiros,
matallurgistas, possuidores de pedreiras, fabricarites de tijollos, con
structores, coutractantes de construcção de obras publicas e. parti
culares, mercadores, importadores e exportadores, impressores, edi
tores, banqueiros, armadores, donos de navios, transportadcres por
terra e mar, corretores e quaesquer outros negocias que possam pa
recer indicados para desenvolver directa ou indirectamente os bens
da companhia;

e) comprar, tretar, alugar, construir ou adquirir por outra forma
navios a vapor ou outros com todo o equipamento e mobiliar-lo, e
empregar os mesmos em transporte de passageiros, malas, tropas,
munições de guerra, gado em pé, carne, trigo e outros productos, de
thesouros e mercadorias de toda a sorte entre os portos em qualquer
parte do mundo que julgar conveniente, e adquirir quaesquer subsi
dios postaes, e comprar, vender, preparar para o mercado e negociar
em carvão, madeiras, gado em pé, carne e outros productos ou ge
neros, e explorar o negocio de mercadores, transportadores por terra
e mar, proprietarios de navios, donos de trapiches, donos de cães, pro
prietarios de saveiros, catraias, agentes expeditores; suguradores de
navios, mercadorias e outros productos, e negociantes de gado e
donos de camaras frigorifícas ;

fJ construir, explorar, manter, sustentar, melhorar, gerir, tra
balhar, operar, fiscalizar e superintender estradas de ferro, tramuxun
docas, portos, cães, docas, canaes, reservatórios, terraplenos, irriga
ções,reformas, melhoramentos, esgotos, drenagem, supprímento de
agua, gaz, luz electrica, serviço telephonico e telegraflco, fornecimento
de força e hoteis.jrrmazens, mercados e construcções publicas, e todos e
quaesquer outros trabalhos ou obras de utilidade publica, hotéis, casas
de cambio, igrejas, capellas, parques, escolas, museus, legares para
diversões, prados de corridas, banhos, casas de lavar e quaesquer
outras obras e serviços que possam parecer .directa ou indirectamente
ligados a qualquer desses fins, e contribuir ou auxiliar de qualquer
fórma ou participar na construcção, exploração, manutenção, sustento,
melhoramento, gerencla, trabalho, operação e superintendencia desses
negocios; . -

g) emprestar dinheiro. e outros bens, garantir a execução de
contracto e obrigações de toda a sorte, agir como intermediariospara
gerir, vender e comprar bens e em geral negociar como capitalistas,
banqeiros e financeiros;

h) explorar e occupar-se de quaesqner outros negocios e .opera
ções, de manufactura, commercío ou outra activídade qualquer ,(ex
cepto emissão de apólices de seguro de vida) que a companhia' entender
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de vantagem direeta ou inditecta a- qualquer, dos seus fins ou susce
ptivel de ser explorada conjuuctarnente com esses;'

i) adquirir dírecta ou indíreetamente de qualquer Estado, governo
ou autoridades supremas, munícipaes, locaes ou outras, na America
do Sul ou alhures, quaesquer concessões, favores, Decretos, direitos,
poderes e privilegies que possam parecer á companhia susceptiveis de
lhe trazer vantagem e explorar, desenvolver, trabalhar exercer e
tirar vantagem dos mesmos, e celebrar' arranjos ou' coutractos com
qualquer desses Estados, governos ou autoridades que possam parecer
conducentes aos fins da companhia ou a qualquer delles;

j) estudar, examinar e explorarquacsquer territorios e localidades
da América do Sul e alhures e empregar e organizar expedições,
commissões, peritos e outros agentes;

li) comprar, vender, importar, exportar, manipular, preparar
para o mercado e negociar em generos de toda a sorte, e em geral
explorar o negocio de mercadores, importadores e exportadores;

l) formar, constituir e organizar companhias, syndicatos, socie
dades, associações e ernprezas de toda a sorte;

m] explorar qualquer outra negocio de fabrica ou não que á com
panhia possa parecer susceptível de ser explorado em ligação com os
assumptos de que se tratou acima ou que pareçam directa ouillâire
ctamente valorizar ou tornaraproveltavels quaesquer dos bens-ou di
reitos da companhia;

n) obter qualquer decreto provisorio ou lei do Parlamento do
Reiuo Unido ou qualquer decreto, licença, lei, disposição de qualquer
governo da Republica do Brazil ou da Republica da Bolivia ou de
outro paiz estrangeiro habilitando a companhia a explorar e realizar
qualquer dos seus fins e a fazer qualquer modificação na organização
da companhia ou a praticar' qualquer outro acto que lhe pareça con
veniente, e a oppor-se a qualquer acto ou pedido que pareça affectar
dírecta ou inêlirectarnente os interesses da companhia;

o) obter o registro da companhia ou o seu reconhecimento na Re
publica do Brazil ou na Republica da Bolivia ou em qualquer outro
paiz ou localidade estrangeira;

, 1))compar, venderc.negoclar (em grosso ou a retalho) em artigos
de toda sorte que possam ser negociados pela companhia em ligação com
qualquer dos alludidos negocies, e explorar qualquer outro negocio que
possa ser feito em combinação com qualquer dos fins da companhia;

q) conceder subsidios, dar ordenados, gratificações e boníflcações
a pessoas empregadas ou negociando com a companhia e estabelecer
e manter ou auxiliar o estabelecimento e a manutenção de escolas,
associações ou instituições que venham beneficiar pessoas empregadas
pela companhia ou transigindo com dia e subscrever e dar dinheiro
para fins de caridade c de beneflcencia, ou pará exposições ou outros
fins de utilidade publica e geral;

1') emprestar dinheiro ou dar credito de qualquer outro .modo ás
pessoas e nas condições que a companhia entender, com ou sem ga
ranti,aLe, especialmente, ,L íreguezes e a outras pessoas que tiverem
negocios com a companhía e receber dinheiro em deposito a juros de
possoas ao serviço da companhia ou não;
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s) comprar ou adquirir por outra qualquer fôrma e tomar parte
em negados, bens e responsabilidades de qualquer pessoa ou cornpa
nhia que explorar' negocio que a companhia estiver autorizada a ex
plorar, ou que possuir bens convenientes á companhia.

t) requerer, comprar ou adquirir por outra fôrma quaesqucr
patentes, privilegias de invenção, licenças, concessões e similares,
conferindo nsoe direito excluslvo Ol! não, ou o direito especial de
fazer uso de qualquer segredo ou outra iníorrunção relativa a uma
invenção que pareça susceptível de 'ser utilizada para qualquer dos
fins da companhia ou cuja acquisição possa parecer de vantagem
directa ou indirecta a esta companhia, e usar, exercer, desen
volver ou conceder' licenças com respeito aos mesmos, ou utilizar
de qualquer antro modo os bens, direitos ou informações assim
adq uiridos ; .'

li) organízar qualquer outra companhia tendo por fim adquirir
todos ou parte dos compromissos e bens desta companhia, oudesen
volver direeta ou Indirectamente os fins ou os interessesdamesma e
tomar ou adquirir por outra fôrma e possuir accões de qualquer
companhia dessa natureza, e garantir o pagamento de quaesquer
debentures ou mitras obrigações emittidas por taes companhias;

v) subscrever ou adquirir por outro modo, ou possuir acções de
qualquer outra companhia, cujos fins sejam no todo ou em parte
semelhantes aos desta companhia, ou que explorar qualquer negocio
susceptivel de trazer vantagem dírecta ou indírecta a esta com
panhia;

10) associar-se ou fazer qualquer -accõrdo para partilha de lucros,
união de interesses ou cooperação com qualquer -pessoa ou companhia:
que explorar ou estiver em vias de explorar qualquer negoeloque
esta companhia estiver autorizada a explorarvou qualquer negocio
ou transacção capaz de ser explorado, de . modo a trazer v.antageni
directa ou indirecta a esta companhia, e tomar' ou adquirir por outra
fôrma e possuir acções ou titulas ou obrigações de qualquer com
panhia dessa natureza;

0:) comprar, tomar pOI' arrendamento ou em troca, alugar ou
adquirir' de outro modo quaesquer bens moveis ou ímmoveís e
quaesquer direitos ou prlvilegios que a cornpauhia possa julgar neces
saríos ou convenientes aos fins dos seus negocias, e,especlalmente,
terras, edificios, facilitações, machínas, instaIlações e generos de
negocio;

y) vender ou dispor das empresas da companhia ou de qualquer
parte das mesmas, pelo preço que a companhia entender, e, especial
mente, por acções, debentures ou obrigações de qualquer outra
companhia, cujos fins sejam no todo ou em parte similares aos desta
companhia; .

.:;) fazer fusão com qualquer companhia, cujos fins sejam no todo
ou em parte similares aos desta companhia;

!la) distribuir qualquer dos bens da companhia pelos seus socios,
em especíe, porém de modo que não seja feita distribuição alguma,
importando em reducção do capital, sem a sancção dos trtbunaes.rsí
necessarío fór ;
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bb) saccar, fazer, acceitar e endossar, passar e emíttír notas
promissorias, lettras de cambio, conhecimentos, icarrants e outros
effeítos negocíaveís ou transferíveis ;

cc) construir, manter e modificar quaesquer edificios ou obras
ou installacões e machinas necessarias ou convenientes aos fins
desta companhla:

dd) empragaros dinheiros da companhia, que não forem logo ne
cessarias, em as obrigações e do modo que opportunamente for deter
minado;

cc) garanti!' a execução de coutractos pOI' parte de sacias ou Ire
guezes ou de pessoas que tiverem transacções com a companhia;mtomar emprestado ou levantar e garanti!' o pagamento de di
nheiro, do modo que a companhia entender e, especialmente, ernit
tindo debentures ou debenture-stock, perpetues ou não, gravando
todos ou quaesquer dos bens da companhia (presentes e futuros) in
clusive seu capital a chama!', si houver, e resgastar ali saldar essas
obrigações; .

99) vender, melhorar, gerir, desenvolver, trocar, arrendar, hy
nothecar, dispor ou transigir de qualquer outra íórrna com. todo ou
quaesquer dos bens e direitos da companhia;

hh) remunerar os empregados da companhia e outros auxiliares
com o resultado dos lucros ou ganhos da companhia ou proporcional
mente a estes, ou por outra fórma, como a companhia entende!' ;

ii) remunerar qualquer pessoa ou companhia por serviços pres
tados ou a prestar, collocando ou ajudando a collccar, ou garantindo
a collocação das acções do capital da companhia, ou debetures ali
outras obrigações da cornpanhía ou por serviços prestados com re
lação á organização ou formação da companhia; ou relativos á explo
ração dos seus negocíos :

jj) fazer todos os actos e causas incidentes ou conducendcntes á
obtenção dos fins acima, ou de qualquer delles.

E pelo presente fica declarado que o vocábulo « Companhia», .no
presente mcmorandum (salvo quando for empregado em referencia a
esta companhia), signiâcará e comprehenderá qualquer sociedade ou
grupo de pessoas, corpóreas ou Incorpóreas.

!~o. A responsabilidade dos sacias é limitada.
5°. O capital da companhia é de i: 440.000, dividido, e 240,000 acções

preferenciaes de f 1 cada uma,e 200.000 accões ordinarias de f: 1 cada
uina; e essas acções preferenciaes darão direito a um dividendo fixo
cumulativo, preferencial á taxa de 6"10 ao anuo sobre o capital, na
occasíão, pago sobre ellas, e estas ecções, no que respeita á devolução
de capital, terão preferencia sobre as acções ordinárias porém não
conferirão direito sobre qualquer participação nos lucros ou activos
ulteriores.

E caso a companhia augmentar o seu capital, terá a faculdade
de emittir quaesquer acções novas com direitos, privllegios ou condi
ções preferenciaes, deferidos, qualificados ou especíaes ínhàrentes a
essas novas acções,

Os direitos inherentes ás acções preíerenciaes sobre o capital
inicial, na occasião, ou a quaesquer acções, tendo direitos, privilegias
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ou:condições espeelaes 'a. ellas ligados, poderão ser alterados ou orga
nizados de accõrdo'com a clausula XXXVIII dos estatutos annexados
ao presente, mas não poderão ser modificados diversamente ao dís
posto nessa clausula.
. Nós, as pessoas cujos nomes, endereço e qualificação se encon

tram abaixo discriminados" .desejamos nos.constítuir em, companhia,
nos termos ao' presente memorundum de associação, e, respectiva
mente, concordamos emtomar o numero de aeções do capital da
companhia que se acha exarado em frente dos nossos respectivos
nomes.

Uma

Uma

Uma

Uma

Uma

Uma

Uma

Numero de
acções to
madas por
cada sub
scriptor

Nomes, endereços e .classíficação dossubscriptores

Eduardo Augusto da Costa, G.10 e 11 ExchangeBuil-
dings, Livorpool, negociante , , ,

John Mckeand, B14,LiverpDol and LondonChambers,
Liverpool, corretor de seguros., . o' •••• ' .d ...', ..

José Simão da Costa, 63, Queensborough Terrace Lon-
.dres, 'l,V,,-Á.ctuario., o •• ' •• '. o', ••••••••••• ,'

Hubert Miluer-Brown, G 17 e 18 Exchange.Buildíngs,
Liverpool, corretor de algodão e mercadorias ....

SamuelStopfordHaw, C,18, Echange, 'Buildings' Liver
pool, corretor de mercadorias .. : . o ••••••••••••••

Wal.ter 'I'homson, Mersey -Chambers, Liverpool, corre-
tor, de navios , " o •• , •••• , ••• , •• o, .,.'•••'.

F"R. Roberts,G 10 e1'1, Exchange Buildings, Liver-
pool, negociante o , : ,'

Datado aos 28 dias de, janeíro de, 1909,
Testemunha das assínagturas acima r • de Eduardo Augusto da

Costa, Jonh Mckeand, José Simão da Costa, Hubert AIilner Brown,
Samuel Stopford Hawe Walter Thornsou. ~ F. C. Bertie, empregado
dos Srs. Laces, Wilson, Todd,StoIie Flechter, and Hull, solicitors
(advogados) em Liverpool. '

Testemunha da assígnatura de Fhederick Robert Roberts, H. B.
Hull, 22". Chamcery Lane «Law Stationer»

Estatutos da «Alves Bri'tga Rubber Estates
and rL'rading COn1I:)any lin1i-ted»

PRELliIITl'i"ARES

i, As notas margínaes do presente instrumento não affectarão a'
'sua redacção.ie neste, salvo quando no assumptoou na' contextura
-houver algo de-cemradíctorío:

« A Companhia" 'quer dizer a companhia supra mencionada,
Poder Executivo - 1909. 18
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« O Escriptorio » significa o escriptorio registrado da companhia,
na occasião .

« Mez » quer dizer mez solar.
«Por escrlpto» quer dizer escripto ou impresso ou parte escrlpto

e parte impresso. '
« O Se11o)) quer dizer o se110 commum da companhia.
« Os Direetores » significa os directores na occasíão ,
As palavras indicando o genero masculino somente, comprehen

'darão o feminino, e vice-versa.
As palavras indicando pessoas incluirão corporações.

, As palavras indicando o singular sómente, comprehenderão o
plural, e vice-versa.

2. Os regulamentos contidos na tabellaA do primeiro capitulo do
Companies Act (lei das companhias de -1862) não serão applicaveis á
companhia, como não O serão as suas respectivas emendas, modifi
cações ou restabelecimentos.

3. Os directores adoptarão desde logo o contracto de quefalla o
paragrapho A da clausula 3 do memoraruiuni de Assosiação da Com
panhia e leval-o-ha a effeito com amplos poderes; entretanto,' em
qualquer tempo, e, opportunamente, para fazerem qualquer modifi
cação, nos termosdomesmo.contracto j e esse contracto não será im
pugnado pelo facto de qualquer das partes contractantes do mesmo;,
como incorporadores ou como quer que sejam, ficarem em situação
fiduciariapara com a companhía .".

,4. No caso da primeira distribuição do capítal-acções da com
panhia, não será feita distribuição alguma, a menos que hajam sido
subscríptas sete acçõeslqugc,é o limite mínimo de subscripção fixado,
nos presentes estatuto:fp'àra os directores poderem fazer a distri
buição) e a menos que 5"/0 no minimo do valor nominal de cada acção
à pagar em dinheiro hajam sido pagos e recebidos pela companhia',

ACÇÕES

5. Os directores não applícarão os fundcs.da.compatííila ou pane
delles na compra de acções da companhia:

6. A companhia poderá celebrar eontrãctos ao emittir acções,
estabelecendo uma ditrerença entre os possuidores dessas acções no
ouanium. das chamadas a pagar e na época de pagar essas chamadas.

. 7. Si, em virtude das condições de.distribuição de qualquer acção,
toda ou parte do seu valor dever ser pago em prestações, cada pres
tação, deverá, quando vencida, ser paga á companhia pela pessoa
que, na occasíão, for o possuidor registrdo da aoção,

8. Os possuidores conjunctos de uma acção serão junta e indi
vidualmente responsáveis pelo pagamento de todas as prestações e
chamadas devidas )101' essa acção ,
, 9. A companhia' terá' o direito de tratar o possuidor registrado

de qualquer acção como o dóno absoluto da mesma e, nessa conformi
dade, não será obrigada, salvo quando intimada por tribunal compe
tente' ou por lettra expressa de lei, a reconhecer qualquer direito
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equitativo ou outro, ou. interesse nessa aeção por parte de qualquer
outra pessoa, salvo o disposto no presente.

CERTIFICADOS

10. Os certificados de propriedade de acções serão emittitos sob
o sello da companhia e assignados do modo que os directores deter
minarem. Cada socio terá direito a um certificado para todas as
acções registradas no seu nome ou a diversos certificados; cada um
para uma ou mais dessas acções, Cada certificado de acções deverá
especificar o numero e indicar os numeros das acções, com respeito ás
quaes é emíttido, e a quantia paga sobre as mesmas. "

H. Si um certificado se rasgar ou ficar estragado ao ser apresen
tado aos directores, estes poderão mandar inutilízal-o e emíttir um
novo certificado em logar daquelle; e, si um certificado for destruido
ou se perder, sendo provada a contento, da directoria essa perda ou
destruição, e paga á companhia uma Indemnizacão que a dlrectoria
julgar conveniente, será expedido um novo certificado para a pessoa
que tiver direito a esse certificado perdido ou estragado (destruido).
Todas as pessoas a quem houver de ser distribuidas acções terão di
reito a um certificado ou certificados, gratis, pelas acções ou acção que
lhe forem distribuidas, porém pagarão por qualquer outro certificado
a quantia de um shillinfl ou quantia inferior que a dlrectoría estipular
á companhia.

12. Os certificados de accões registradas no nome de duas ou
mais pessoas serão entregues á pessoa cujo nome figurar em primeiro
legar 'no registro.

ClIAJIADAS

13. Os directores poderão, opportunamente, fazer a chamada que
entenderem aos membros com respeito a todos os dinheiros por
pagar sobre as acções que possuírem respectivamente, sem se cin
girem ás condições de distribuição das mesmas acções com respeito
ás épocas marcadas' para taes pagamentos; e cada socio deverá
pagar a quantia de cada chamada assim feita ás pessoas e nas épocas
e logares que a directoria determinar., Poderá se exigir o pagamento
de uma chamada de uma só vez ou em duas ou mais prestações. Uma
chamada será considerada feita na época em que a resolução dos di
.reotores autorizando essa chamada for tomada. Será dado um aviso
de 14 dias, no mínimo, de cada chamada, marcando a época e o logar
do pagamento e a quem essa chamada deverá ser paga.

14. Si a quantia a pagar por qualquer chamada ou prestação não
for paga no dia ou antes do dia marcado para tal pagamento, o pos
suidor, na occasião, da acção sobre que for feita essa chamada ou que
dever essa prestação, pagará juros sobre as mesmas á taxa de f: 10%
por armo, desde o dia marcado para o referido pagamento até a época
em que o etrectuar. Porém os directores poderão, a seu criterio,
desistir no todo ou em parte da quantia que for devida a titulo de
joros, por força da presente clausula.
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'15. Os directores poderão receber, de qualquer sacio quequizer
adeantar, todas ou parte das quantias que dever sobre uma acção que
possuir, além das.quantias (IUe lhe forem exigidas na óccasião, a titulo
de chamadas, mediante os termos e condições que entenderem; essas
quantias poderão ser recebidas por elles, especialmente sob a condição
da companhia pagar juros sobre ellas.

TRANSFERENClA E TIlA"S1IlSSÃO DAS ACÇÕES

'16. As acções serão transferiveis sobre a seguinte condição :
O instrumento de transferencia de uma acção será assignado pelo
transferidor e pelo transferido, e o trasferidor será considerado
possuidor da acção até que o nome do transferido seja ínscripto no
registro de sacias com respeito á mesma. '

-li. O instrumento de transíerencía de quaesquer acções será
escripto ou poderá consistir em uma fórmula de transíerencía ge
ralmente empregada, Ou na fórmula abaixo transcripta Ou em
fórmula redigida tanto quanto possível nos mesmos termos que esta:
, , « Eu ... de ... pela, quan tia de ±: ... a mim pagas' por: .. de .. ,
(de ora em deante denominado na presente o transferido) pela pre
sente cedo e transfiro' ao transferido a acção (ou acções) de numeros ...
que figura em meu nome nos livros da Companhia Alves Braga
Rubber Estates anel Trading Company, limited, bem como aos seus
testamenteiros, curadores e cessíonaríos, sujeitos ás 'mesmas con
dições em que possuía a mesma imrnediatameute antes de passar o
presente termo de transferencia e eu, o transferido, pela presente
me obrigo a receber a alludida acção (ou acções) sob as mesmas
condições.

Em testemunho do que firmamos o presente neste dia ... de
Hl. .. "
, '18. Cada instrumento de transferencia deverá ser depositado
no escríptorío para ser registrado, acompanhado do certificado das
acções a transferir e de outras provas que os directores possam
exigir para comprovar o direito de transferente ou o seu direito
de transferir as accões,

, '19. Todos OS instrumentos de trausferencía que forem registrados
serão guardados pela companhia, porém qualquer', instrumento de
transferencía quê a dírectoría se recusar a regístar 'será; quando
reclamado, restituído á pessoa que o depositou
, 20. Poderá ser .cobrada uma cornnrissão de dous shillings e seis
dinheiros, ou quantia inferior que a: directoria determinar, 'por:'caçla
transterencia.:e, si a directoria exigir, essa commíssão será paga antes
de ser efíectuado o registro. Os livros .de transferenéia e os registros
de socíos poderão ser' fechados durante a época que a directoria
entender, comtanto .que oprazo de encerramento não exceda de 30
dias, ao todo, em cada anno ,

21. Os testamenteiros . ou curadores de um SOCIo fallécído (que
não for um dos possuidores coujunctos de uma acção)serão as, unicas
pessoas que a companhia reconhece como tendo direito' .ásacçõés
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registradas rio nome desse socio, e no caso de fallecimento de-um ou
mais possuidores conjunctos de acções registradas, os sobreviventes
serão as unicas pessoas que a companhia reconhece como tendo
direito ou interesse nessas accões.

22. Um socio que ficar com direito a uma accão em consequencía
de faUecimento, fallencia ou Ilquidação de um -socio, ao exhibir a
prova da qualidade em que se apresenta para agir nos termos desta
clausula ou a prova do seu direito, conforme os directores julgarem
necessario, poderá, com o consenso da dírectoría (consenso que não
são obrigados a dar) ser registrado como socio em virtude dessas
acções, ou observando o disposto sobre transferencias anteriormente
contido nos presentes estatutos, poderá transferir taes acções a qual
quer outra pessoa. Esta clausula chamar-se-na ulteriormente, nos
presentes estatutos, A clausula de transmissão.

coxnnsso E RETENÇÃO DE ACÇÕES

23. Si um socio deixar de pagar qualquer chamada ou prestação
no dia ou antes do dia marcado para o pagamento da mesma, os di
rectores poderão, em qualquer tempo, emquanto a chamada ou pres
tação ficar por pagar, mandar um aviso a esse socio convidando-o a
pagar essa chamada ou prestação e mais os juros que se houverem
accumulado e todas as despesas que a companhia houver feito em con-
sequencía dessa falta de pagamento. _

24,. O aviso marcará um dia (nunca antes de sete dias da data do
aviso) e um legar ou legares em que essa chamada ou prestação e os
juros e despezas acima referidos deverão ser pagos. O aviso declarará
tambern que, na falta do pagamento na época ou antes da época .mar
cada e no legar indicado, as acções, em virtude das quaes foram feitas
as chamadas _ou reclamarias as prestações, serão declaradas cahldas
em oommísso , ,

25. Si as exigencias desse aviso não forem satisfeitas, as acções em
virtude das quaes esse aviso fór expedido poderão em qualquer época
subsequente, antes de ser effectuado o pagamento de todas as chamadas
ou prestações, jUI'O~ e despezas devidos sobreella, ser declaradas
cahidas em commisso por resolução da directoria para esse fim; essa
declaração de commísso abrangerá todos os dividendos declarados
sobre essas aeções em commisso e que não houver sido pagos antes da
declaracão do comrnísso.

26. ' As acções cahídas em commísso serão consideradas proprie
dade da companhia e os directores poderão vendel-as de novo, dis
tribuil-as .novamente ou dispor dellas do modo que entenderem.

27. O socio cujas acções houverem sido declaradas em commlsso
deverá, apezar disso, pagar desde logo á companhia todas as chamadas
prestações, juros e despezas devidas por essas acções ao tempo da de
claração do commísso, bem como os juros contados desde a data do
commisso até o pagamento á taxa de ;f:. J00

/ 0 ao anno, e os dicectores
poderão executar o socio para o pagamento desses dinheiros ou parte
deUes como entenderem, mas -nãu serão obrigados a fazelo ,
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28. Os directores poderão em qualquer tempo antes de ser ven
dida, distribuída de novo ou alienada por uutra forma uma acção
cahida em commisso, annullar o commisso das mesmas, nas condíçõés
que entenderem.

29. A companhia terá um direito de primazia e de retenção sobre
todas as acções registradas no nome de cada socio (quer seja socío
conjuncto, quer não) pelas suas dividas, responsabilidades e compro
missos assumidos individual ou conjunctamente com outra pessoa pe
rante a companhia, quer a época do pagamento, cumprimento ou
satisfação dos mesmos já tenha chegado ou não, e nenhum interesse
eqüitativo sobre qualquer acção será creado a não ser sob a condição
e pretexto que a clausula H dos presentes estatutos ficará em inteiro
vigor. E esse direito de primazia e de retenção estender-se-há a todos.
os dividendos, opportunamente declarados com respeito a essas acções.

Salvo resolução em contrario, o registro de uma transferencía de
acções equivalerá a uma desistencia do direito de retenção da com
panhia, si houver, sobre essas acções,

30. Afim de exercer esse direito de retenção, os directores po
derão vender as acções a elle sujeitas, do modo que entenderem,
porém dão será effectuada venda alguma emquanto não houver che
gado a época acima mencionada e emquanto um aviso por escripto
não houver sido mandado a esse socío, a seus testamenteiros ou cura
dores e elle ou elles houverem deixado de pagar, cumprir ou liquidar
as suas dividas, responsabilidades ou obrigações, depois de decorridos
sete dias do dia do aviso.

31. Ao ser feita qualquer verida, nova distribuição ou outra tran
sacção qualquer em virtude dos poderes conferidos anteriormente nos
presentes estatutos aos dírectores, estes poderão mandar inscrever os
nomes dos compradores no registro pelas accões vendidas, novamente
distribuídas ou negociadas, e o comprador não será obrigado a veri
ficar a regularidade das operações feitas nem a applícação que se faz
do dinheiro da compra; e depois do seu nome haver sido registrado
no registro em virtude dessas acções, a venda não poderá ser contes
tada pelo primitivo possuidor das acções nem por outra pessoa
qualquer, e o unico recurso ele qualquer socio ou pessoa affectada por
essa venda será reclamar perdas e damnos, urííca e exclusivamente
contra a companhia .

CO;';VERSÃO DE ACÇÔES EM TITULOS

32. A companhia em assembléa geral poderá converter quaesquer
aeções integralizadas em títulos e poderá elo mesmo ll10~0 reconverter
quaesquer titulos em acções integralizadas de qualquer typo.

33. Quando quaesquer acções houverem sido convertidas em ti
tulos, os diversos possuidores elesses titulos poderão desde então trans
ferir seus interesses respectivos nelles ou parte delles, do mesmo modo
e sob as mesmas condições e sob as condições em que as acções do
capital da companhia puderem ser transferidas, ou em condições tão
semelhantes a estas quanto ás círcumstancías o permíttírem,
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Porém os directores poderão, opportunamente, si entenderem,
fixar a quantia mínima detitulos transferíveis e dispor que as frac
cões de libra não serão computaveis, com a faculdade, não obstante,
para deixarem de observar taes disposições em qualquer caso especial.
- 34. Os títulos conferirão aos seus possuidores, respectivamente,
os mesmos privilegios e vantagens no que respeita a participação dos
lucros. e ao voto nas assembléas da companhia e a outros fins como o
confeririam as aeções de igual valor do capital da companhia, porém.
de modo que nenhum desses privilegias ou vantagens, a não ser o de
participar dos lucros da companhia, sejam conferidos por qualquer
parte alíquota de titulas consolidados, que não teriam conferido esses
privilegias ou vantagens si consistissem em acções; e, salvo o disposto
acima, todas as estipulações contidas nos presentes estatutos appliear
se-hão, tanto quanto permittirem as circumstancias, aos titulas, bem
como ás acções,

Nenhuma dessas conversões affectará ou prejudicará qualquer
preferencia ou outro privilegio especial.

AumIENTo E REDUCÇKO DE CAPITAL E 1IüDIFICAÇKo DE DmEITOS

35. A companhia em assembléa geral poderá opportunamente
augmentar o capital, creando novas acções do valor que julgar con
veniente. Essas novas acções ficarão sob a fiscalização da directoria,
do mesmo modo que as acções originaes.

36. As novas accões serão ernittidas nos termos e condições e com
os direitos e privilegias a ellas affectas que a assembléa geral, que
resolver a sua creação, estabelecer; e, especialmente, essas acções
poderão ser emittidas com qualquer direito preferencial ou de regalia
quanto a dividendos e com respeito á distríbuíção do activo da -eom
panhía, ou com direito especial ou sem direito algum no tocante á vo
tação.

37. Salvo disposição em contrario nas condições de emissão ou
nos presentes estatutos, qualquer capital levantado pela creação de
novas acções será considerado corno parte das acções originarias A,
e será sujeito ao disposto nestes estatutos com respeito ao pagamento
de chamadas e de prestações, transferencia e transmissão, commisso,
resgate e outras operações.

38. Si, em qualquer tempo, o capital, por causa da emissão de
acções preferenciaes ou não, for divido em differentes classes de accões,
todos ou quaesquer dos direitos e previlegios inherentes a cada classe
poderão ser modificados por accôrdo entre a companhia e os sacias
desta classe, comtanto que esse accõrdo seja confirmado por resolução
extraordinaria, votada em assembléa geral especial dos possuidores.
de acções dessa classe, e todas as disposições ulteriormente contidas
nos presentes estatutos, com respeito.a assernbléas geraes, applicar-se
hão mutatis mutarulis a cada assernbléa dessa natureza; será neces
sarío que o ql101'ltln dessas assembléas seja constituido por sacias pos
suindo ou representando por procuração dous terços do valor nominal
das acções emittidas dessa classe.' .
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39. A companhia poderá, opportunamente, reduzir o seu capital
de qualquer maneira permittida por lei e poderá consolidar ou 'sub
dividir qualquer das suas acções ; e o capital realizado poderá ser
restituído sob o fundamento de que a quantia poderá ser chamada-de
novo ou sob outro pretexto qualquer.

40. A resolução especial, que determinar que qualquer acção
seja subdividida, poderá determinar que, dentre os possuidores das
acções resultantes dessa subdivisão, 'uma ou mais dessas acções terão
uma preferencia qualquer sobre as outras ou outra, e os lucros applí
caveis aos dividendos das mesmas serão apropriados nessa confor
midade.

PODERES PARA COi'iTRAlUR E~IPRESTHIOS

41. Os directores pederão, opportunamente, a seu criterio, con
trahir emprestimos a juros dos. directores ou de outras pessoas, ou
levantar de qualquer modo ou garantir o pagamento de qualquer
quantia ou quantias para os negócios da companhia.

42. Os.directores poderão levantar ou garantir o pagamento ou
novo pagamento de dinheiros, do modo e nos termos e condições a
todos os respeitos que entenderem; e poderão fazel-o especialmente
emíttíndo debeniures ou debenture-stock da companhia, onerando
todos ou parte dos bens e direitos da companhia (presentes e futuros),
inclusive o seu capital a realizar, ou acceítando ou endossando notas
promissoras ou lettras de cambio por parte da companbia. .
. 43. Todos os debentures, tlebenlure-siock e outras obrigações po
derão ser emittidas com desconto, premio e outra condição e com
quaesquer privilegies especiaes quanto ao resgate, restituição, extrac
ção, distribuição de acções, comparecimento e voto em assembléas
geraes da companhia, nomeação de directores ou outros; essas obri
gações Independerão de quaesquer equídades feitas entre a compa
nhia e a pessoa para quem foram emittidas as mesmas.

44. Si qualquer capital a realizar da companhia for incluido ou
gravado por uma hypotheca ou outro gravame, os directores poderão,
por acto sellado, autorizar a pessoa, em cujo favor for feita a hypo
theca ou o gravame, ou de quaesquer trusts da mesma, a fazer cha
madas sobre os socios desse capital a realizar; e esse direito poderá
ser exercível na oeeasião ou contingentemente condicional ou incondi
cionalmente, e com exclusão dos poderes dos dírectores ou não; e o
que fica anteriormente disposto com respeito a chamadas applicar
se-ha mutatis nwtanclis ás chamadas feitas ou a fazer por força desse
direito ; e esse direito será transíerlvel si tal for expresso no respe
ctivo instrumento.

ASSE~IBLÉAS

45. A assembléa constituinte realizar-se-há em época nunca an
terior a um mez nem posterior a tres mezes da data em a qual a
companhia for autorizada a fuuccionar e no Ioga!' que a directoria
determinar.
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46. Realizar-se-hão outras assembléas geraes no anno de 1910 e
em cada armo subsequente, nunca mais de quinze mezes depois de
realizada a ultima assembléa geral, precedente, na época e no logar
que a companhia determinar em assembléa geral, e si não for mar
cado outro legar, o que a directoria determinar. As assembléas geraes
realizadas por força da presente clausula serão chamadas assembléas
ordínarias e todas as outras assembléas da companhia denominar
se-hão assembléas extraordinarias.

47. A directoría poderá, quando entender, convocar uma assem
bléa geral extraordinaria da companhia, e, quando requisitada por
possuidores de nunca menos de um decimo do capital emittido da
companhia sobre o qual houverem sido pagas todas as chamadas ou
outras quantias então devidas, deverá proceder incontinenti á con
vocação de uma assembléa geral extraordinaria, .e, caso for feita tal
requisição, vigorarão as seguintes disposições :

1. O requerimento deverá declarar o objecto dá assembléa e de
verá ser assignado pelos requerentes e entregue no ecriptorio da com
panhia, e poderá constar de varios documentos da mesma forma;
assignados respectivamente por um ou mais requerentes;

2. Si os directores não fizerem com que a assembléa se realize
dentro de 21 dias da data em que o requerimento houver sido en
tregue na forma acima, os requerentes, ou a maioria delles em valor,
.poderão convocar elles mesmos a assembléa ; mas qualquer assembléa
convocada por essa fórma não se realizará depois de decorridos tres
mezes da data dessa entrega;

3. Si em qualquer dessas assembléas for votada uma resolução
que careça de confirmação em outra assembléa, os dírectores convo
carão immediatamente outra assembléa geral extraordinaria para
tomar conhecimento da resolução e confirmal-a corno resolução espe
cial, si o julgar conveniente; si os directores não convocarem a as
sembléa dentro de sete dias contados da data da primeira resolução,
os requerentes oua maioria delles em valor poderão, elles mesmos,
convocar a assembléa ;

4. Qualquer assembléa convocada nos termos deste artigo pelos
requerentes será convocada do mesmo modo, tanto quanto possivel,
pelo qual as assembléas devem ser convocadas pelos directores.

48. Será dado um aviso de sete dias francos no mínimo, especi
ficando o local, o dia e a hora da assembléa; e caso se trate de as
sumpto especial, deverá ser indicada a natureza geral desse negocio,
ou por annuncio ou por aviso mandado pelo correio ou de outra fórma,
conforme se dispõe nos presentes estatutos; e com o consenso escripto
de todos os socios poderá ser convocada uma assembléa, mandando aviso
com prazo mais curto, do modo que entenderem. Sempre que for adiada
uma assembléa por 21 dias ou mais, deverá ser feito um aviso, com
cinco dias de prazo no ruinimo, determinando o local e a hora em que
se realizar essa assembléa adiada, do mesmo modo que para o caso
anteriormente previsto no presente artigo.

49. Sempre que se tratar de votar uma resolução especial, as
duas assembléas poderão ser convocadas por um e mesmo aviso, e não



282 soros DO PGiiEll EXECUTIVO

se poderá objectar que esse aviso só convoque a segunda assembléa ao
ser eventualmente votada a resolução pela maioria legal na primeira.
assembléa ,

50. A omissão accidental desse aviso a qualquer dos socios não
annullará qualquer resolução votada nessa assembléa.

FOR1IALIDADES A OBSERVAR NAS ASSE1lDLÉAS GERAES

51. Os fins de uma assembléa ordínaria serão: receber e exa
minar a demonstração dos lucros e despezas, o balanço, os relatorios
ordiuarios da directoria e dos contadores juramentados; eleger díre
ctores e outros funccionarios para substituírem os que se retirarem por
turno ou não; declarar dividendos e tratar de outros assumptos que,
por força dos presentes estatutos, devem ser tratados em assembléa
ordínaria , Todos os outros negocies tratados em astembléa extraordi
naria serão considerados especiaes.

52. Doussocios, pesentes de pessoa e possuindo ou representando
por procuração um decimo do capital emittido da compadhia, con
stituirão quorum para uma assembléa geral para todos os effeitos. Não
se tratará de negocio algum em uma assembléa geral sem que haja
quorum presente ao encetar-se o mesmo.

53. O presidente da directoria (si houver) terá o direito de pre
sidir a todas as assembléas geraes, porém, si não houver presidente,
ou si em qualquer assembléa elle não comparecer dentro de 15 mi
nutos da hora marcada para a realização da mesma, os sociospresentes
elegerão um director para exercer as funcções de presidente, e si não
se achar presente director algum, ou si todos os directores presentes
se recusarem a presidir, os socios presentes elegerão um do seu seio
para presidir a assembléa , •

54. Si dentro de meia hora da hora marcada para a assembléa não
houver quorum, a assembléa, si convocada por requisição conforme
ficou dito acima, será dissolvida; porém em outro caso qualquer ficará
adiada para o mesmo dia da semana proxima, no mesmologar e hora,
e si então não houver quorum, os socios presentes constituirão quol'ltm
e poderão tratar dos negocies para que foi convocada a assem
bléa.

55. Todas as questões submettidas a uma assembléa, si não forem
votadas unanimemente, deverão ser resolvidas em primeira instancia
por votação symbolica e no caso de empate o presidente, quer em vo
tação symbolica, quer em escrutínio, terá um voto de qualidade, além
do voto ou dos votos a que tiver direito comosocio. Em votação symbo
lica um socio presente somente por procuração não terá voto, porém
o procurador, representando uma companhia, poderá votar em votação
symbolica, mesmo quando não for socio, pessoalmente.

56. Em qualquer assembléa geral (salvo quando for pedida vo
tação por escrutínio por dois socios no mínimo, ou por um socio ou
socios possuindo ou representando por procuração, ou com direito de
votar com respeito a um decimo, no mínimo, do valor nominal do
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capital representado na assembléa) a. declaração do presidente de que
uma resolução foi approvada ou votada por maioria especial, ou re
jeitada ou não approvada por uma maioria especial, e uma declaração
para tal fim no livro das actas da companhia, serão prova concludente
do facto sem ser preciso provar o numero ou a poporção dos votos re
colhidos pró ou contra essa resolução.

:i7. Si for pedido um escrutínio, como ficou dito acima, prece
der-se-há ao mesmo do modo, no legar e na época (já, ímmediata
mente, já depois de decorrido certo prazo ou de concedido adiamento),
que o presidente da assernbléa determinar, e o resultado do escrutinio
deverá ser considerado resolução da.assembléa para que se pediu a
votação por escrutinio. O pedido de escrutínio poderá ser reti
rado.

:i8. O presidente de uma assembléa geral poderá, com eonsen
tímento da assembléa, adiar a mesma para época opportuna ou rea
lízal-a em logar dilferente ; porém não se tratará de assúmpto algum
em uma assembléa adiada que não o que ficou por ultimar na assem-
bléa em.'que se pediu o adianiento. . . .' .

59; O pedido de votação por escrutínio não impedirá que se . con
tinue a assembléa para tratar de qualquer negocio que não o que
motivou o pedido de escrutínio,

60. Qualquer escrutinio requisitado sobrequálquer assumpto que
se refira a adiamento, ou a eleição de um presidente, será recebido
na assernbléa sem adiamento.

VOTOS DE socros

üí , Em votação symbolica cada socio presente pessoalmente terá
um voto e em votação por escrutinio cada socio presente pessoalmente
ou por procuração terá um voto por acção que possuir.

62. Qualquer pessoa com direito, por força da clausula de trans
missão, de transferir uma acção poderá votar em qualquer assembléa
geral com essa acção, do mesmo modo que si fosse o possuidor regís
trado dessa acção ou acções, comtanto que, 48 horas no mlnlmo antes
da realização da assembléa em que pretender votar, prove cabal
mente aos directores o seu direito de transferir essas acções, salvo o
caso dos directores haverem, antes dessa assembléa, reconhecido o
seu direito de votar nas assembléas com essas acções, .

63. Si houverem possuidores registrados de quaesquer acções,
a sacio cujo nome figurar em primeiro legar no registro, e nenhum
outro, terá direito de votar com essas acções, porém o outro ou os
outros possuidores conjunctos terão o direito de comparecer á assem
bléa geral. Os diversos testamenteiros ou curadores de um socio
íallecído em cujo nome figurarem acções serão, para os fins
desta clausula, considerados possuidores conjunctos das mesmas.

64. Os votos poderão ser dados pessoalmente ou por procuração.
O instrumento nomeando procurador deverá serescripto do próprio
punho do outorgante, ou si esse outorgante 1'01' uma corporação, sel
lado com o seu seIlo commum , Nenhuma pessoa poderá ser nomeada
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procurador si não for sacia da companhia, ou si não tiver o'consenti
mento escripto para isso escripto por um director, no minimo,e si
não tiver as qualidades necessárias para votar; porém, si uma cor
poração for sacia da companhia, poderá. nomear qualquer um dos seus
funcclouarios ou outra pessoa qualquer para a representar.

65. O voto dado por força de um instrumento de procuração será.
valido embora o outorgante falleça anteriormente a esse voto ou re
vogue a procuração ou transfira a acção em virtude da qual deu a
procuração, salvo si for remettido aviso escrípto, para o escriptorio
da companhia, desse fallecimento, de destituição ou transferencia,
21, horas no minimo antes de se realizar a assembléa.

66. O instrumento de procuração, para uma assembléa especial
ou não, poderá ser nos termos e para os etreitos seguintes: Alves
Braga Rllbber Estaies atul Trading Company limited.
, « Eu, . de do Condado de .
na qualidade de socio da companhia supra mencionada, pelo presente
nomeio . de ou na falta deste .
de ou na falta deste. . . . . . .. de........ meu procurador
para votar por mim e por minha parte na assembléà geral da com
panhia ordinaria ou extraordinaria, conforme o caso a realizar-se
em de ' e em qualquer adiamento da mesma. Em' fé e
testemunho do' que assignei o presente neste dia de ; .
de 19... »

67. Nenhum socio terá direito de comparecer ou devotar sobre
qualquer assumpto, pessoalmente ou por procuração, ou como pra
curador de outro socio, em qualquer assembléa geral ou em votação
por escrutinio ou de ser contado em ql!Drum emquanto esse socio
dever á. companhia qualquer chamada ou outra quantia sobre as suas
acções ; e nenhum· socío terá direito de comparecer e votar com
qualquer acção que não adquiriu por transferencia, em qualquer as
sembléa realizada depois de expirados tres mezes do registro da com
panhia, a menos que possua a acção em virtude da qual pretende
votar ha tres mezes anteriores á época fixada para. a realização da
assembléa em que pretende votar ou (si essa assembléa for assembléa
adiada) á .époea fixada originariamente para a realização da mesma.

nillECToRES

68. Salvo disposição em contrario-votada em uma assembléa
geral, o numero de dírectores não será superior a dez. Não será pre
ciso ter mais de um director e emquanto houver um só director todos
és poderes conferidos nos presentes estatutos ou dados por lei aos
directores em geral poderão ser exercidos pela companhia.

69. Os primeiros directores serão José Simão da Costa, Eduardo
Augusto da Costa e o alludido José Simão da Costapoderá em qualquer
tempo, dentro de um anno contado da incorporação da companhia
por acto escripto do seuproprio punho, nomear qualquer pessoa ou
pessoas, em numero nunca superior a cinco, directores addiciónaes.
Cada uma 'dessas nomeações será registrada no livro de actas da
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companhia, e será feito um lançamento nesse livro de actas dessa,
nomeacão do proprío punho do director gerente ou do secretario da'
companhia, o qual será considerado prova concludente da validade
dessa nomeação.

70. Os dírectores serão pagos pelo cofre da companhia .a titnlo
de remuneração dos seus serviços, recebendo a quantia que a compa
nhia em assembléa geral opportuuamente estipular; essa quantia será;
dividida entre elles na porpoção e de modo que a companhia em as
sembléa geral determinar, 'ou na falta dessa determinação, em
partes iguaes , .' '

71. Nenhum director pelo facto de exercer esse cargo ficará im
pedido de contractar com a companhia como vendedor, comprador ou
noutra qualidade, nem tal contracto ou qualquer contracto ou ac
cõrdo feito pela companhia ou por parte della, em que um dírector,
estiver interessado, será rejeitado; e o director, que fizer tal contracto
ou que nelle tiver interesse, não será obrigado a dar contas á compa
nhia dos lucros realizados com esse contracto ou accõrdo pelo facto de
exercer tal cargo ou em virtude da relação fíduciaria resultante de
seu cargo. Fica expresso, porém, no presente, que elle deve explicar
a natureza do seu interesse na assembléa da directoria em que o
contracto ou accôrdo for celebrado, si então já nelle tiver interesse;
ou em qualquer outro caso, na primeira assembléa da directoria sub
sequente á acquisição desse interesse; e nenhum director votará nesta
qualidade, sobre qualquer contracto ou accõrdo em que se achar in
teressado, como ficou dito supra; essa prohíbíção, porém, não se. ap
plica ao accôrdo de que trata a clausula 3 destes estatutos, nem a
quaesquer assumptos delle resultante, nem a qualquer contracto ou
arranjo feito pela companhia ou com ella para dar aos directores ou
a qualquer delles qualquer garantia a titulo de indemnização., Essa
pr9hibição poderá ser attenuada, até certo ponto, por uma assem
blea geral.

72. Perderá o seu cargo o director que :
a) acceitar ou exercer qualquer outro cargo na companhia que

não o de dírector gerente, gerente ou thesoureiro ;
b) Fallir ou apresentar requerimento pedindo liquidação de seus

negocíos, ou que de quaqluer modo procurar beneficiar de lei de fal-
lencia ou insolvencia, em vigor na occasião ; .

c) ficar reconhecidamente louco, ou aJfectadodas faculdades
mentaes ;

cl) por aviso escripto apresentar á companhia o pedido de demis
são do seu cargo.

DIRECTOR GERE~TE

73, Os directores poderão, opportunameute, nomear um ou mais
de seu seio dírectorgerente ou dírectores gerentes da companhia, por
prazo fixo ou sem limitação de prazo, e poderão, salvo o disposto em
qualquer contracto entre qualquer director gerente e companhia, de-
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mittir OU destítuil-o do cargo, nomeando ou não outro director gerente
em seu logar.

A remuneração de um director gerente será, opportunamente,
a não ser qualquer contracto como ficou expresso acima, determinada
pelos directores e poderá ser feita mediante ordenado, commíssão ou
participação nos lucros, mediante outros termos e condições quaes-
quer. .

74. Eduardo Augusto Costa.será o primeiro director gerente da
companhia e será considerado como nomeado nos termos do artigo
precedente e exercerá o seu cargo, no que respeita os termos, prazo
e outras condições de conformidade do accôrdo a que allude o artigo
3° dos presentes estatutos.

75. Salvo disposição em contrario da: companhia em assembléa
geral ou deliberação da dírectoría, o director gerente ou os directores
ou aquelles dos directores que estiverem, na occasião, no Reino Unido
serão considerados como delegados por elle e poderão exercer todos
ou qualquer dos poderes conferidos por lei ou pelos presentes esta
tutos aos directores, salvo, entretanto, quaesquer restricções, limi
tações e íustrucções (si houver) que opportunamente forem dadas ao
director gerente ou ao directores, pela companhia em assembléa
geral ou pelos directores.

SAHIDAS DE .DillECTORES POR TURNO

76. Em as assembléas geraes ordinarias a realizar-se no anno de
19:1:1. e em cada assembláa geral ordinaria subsequente cada director
que não estiver isento da retirada por turno, por força do presente
artigo, deixará o cargo que exercer.

Um director retirante deverá exercer o seu cargo até ser dissol
vida a assembléa em que for eleito o seu successor, Os dírectores
isentos da retirada por turno, nos termos do presente artigo, são: (A)
- aquelle que na occasião exercer o cargo de director gerente, e (B)
- o director da companhia, que na occasião possuir acções da compa-
nhia do valor nominal de f. 2.000 (duas mil libras esterlinas) no
minimo'. .

77. A companhia em qualquer assembléa geral em que se reti
rarem quaesquer directores, na fórma acima, preencherá as vagas
elegendo numero identico de pessoas para directores, e poderá, sem
aviso nesse sentido, preencher quaesquer outras vagas.

78. Si em qualquer assembléa geral em que dever ter legar
eleição de directores os legares dos directores retirantes não forem
preenchidos, os dírectores retirantes ou aquelles dentre elles cujos
logares não forem preenchidos continuarão, si quizerem, a exercer os
seus cargos até a dissolução da assembléa ordinaria do armo seguinte,
e assim procederão de anuo para anno até que os seus logares sejam
preenchidos, salvo si nessa assembléa for resolvida a reducção do
numero de directores.

79. A companhia em assembléa geral poderá, opportunamente,
nomear qualquer pessoa director e poderá augmentar ou reduzir o
numero de directores.
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80. A companhia poderá, mediante resolução extraordinaria, exo
nerar um dírector antes de expirar o prazo do seu mandato e nomear
outra pessoa qualificada em seu logar.

A pessoa assim nomeada exercerá essas fuucções sómente durante
o tempo em que o director em cujo legar foi nomeada havel-o-hía
exercido si não tivesse sido exonerado.

,81. Qualquer vaga casual na directoria poderá ser preenchida
pelos directores, porém qualquer pessoa nomeada para isso exercerá
o seu cargo sómente pelo tempo em que o teria feito o director dernís
síonario si não tivesse pedido sua exoneracão.

82. Nenhuma pessoa que não for um dírector retirante, a menos
que haja sido recommendada por um director, no minimo, para ser
eleita, será reeleita para o cargo de director em qualquer assembléa
geral, salvo si ella ou qualquer socio que pretender propol-o tenha
deixado 'no mínimo sete dias francos antes da assembléa, no escriptorio .
da companhia, um aviso escripto, devidamente assignado, apresen
tando a sua candidatura para o cargo ou declarando a sua intenção
de o fazer.

RESPONSABILIDADE DE DillECTORES, ETC.

83. Nenhum director, director gerente ou outro funccionario ou
seus herdeiros, testamenteiros, curadores ou cessíonarlos serão res
ponsaveís pelos actos, recibos, negligencia ou falta de qualquer outro
director ou funccíonario, ou por secundal-o em qualquer recebimento
ou outro acto, por conformidade ou por qualquer prejuízo ou gasto
em que a companhia tenha de incorrer por insufficiencia ou defícíeu
cia de titulo de qualquer propriedade comprada, ou de qualquer obri
gação sobre a qual houverem sido empregados capícaes da companhia
ou por qualquer prejuízo ou damno resultante de fallencia, insolvencia
ou acto irregular de qualquer pessoa com quem houverem sido de
positados quaesquer haveres, obrigações ou effeitos ou por qualquer
prejuízo, damno ou aecidente qualquer que occorrer na execução dos
deveres de seu respectivo cargo ou de actos a elles relacionados, ou
por causa de qualquer erro de julgamento ou mera indiscreção da
parte de um dírector na execução e no exercicio dos seus deveres ou
por motivo qualquer, que não, exclusivamente, por fraude ou negli-
gencia voluntaria. '

84. Cada díreetor, contador juramentado, gerente, thesoureiro,
secretario, advogado e outros funccionarios e seus herdeiros testa
menteiros, curadores e cessionários serão indemnízados pela companhia
por todos os prejuízos fi despezas que fizeram respectivamente no
cumprimento dos seus deveres, exceptuando-se os resultantes de seus
próprios actos voluntarios e de suas faltas.

ACTOS DOS DIRECTORES

8i). Os.directores poder-se-hão reunir em qualquer occasiao e em
qualquer logar, em Liverpool ou alhures, para tratar de negocios,
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adiar ou regular de outra fórma suas assembléas como eu tenderem
(porém de modo que haja uma assembléa no mínimo por trimestre)
e poderão determinar o qllOl'll1n necessario para. tratar de negocios, e
até ser resolvido o contrado dous directores constituirão qourum .
~ão será preciso dar aviso de uma assembléa de directores a um di
rector que não se achar no Reino Unido.

86. Um dírector poderá, e o secretario, a requlsição de qualquer
director, deverá em qualquer tempo, convocar uma assembléa da di
rectoria . As questões que surgirem em qualquer assembléa da di
rectoria serão decididas por maioria de votos e, no caso de empate, o
presidente terá um segundo voto de qualidade.

87. Os dírectores poderão eleger um presidente para as suas
assembléas e determinar o prazo pelo qual esse" funccionario deverá
ficãr em exercício. Na ausencia do presidente nomeado em qualquer
tempo, para uma assembléa, os directores presentes elegerão um do
seu seio para presidir essa assembléa ,

88. Uma assembléa da directoria em que houver quorum presente
será competente para exercer todos e quaesquer dos poderes, facul
dades e attribuições dadas pelos regulamentos da companhiâaosdi
rectores em gerale por elles exerciveis.

89. Os dírectores poderão delegar quaesquer dos"seus poderes a
commissões, constituidas pelo socio ou sociosda sua corporação, do
modo que julgarem conveniente. Qualquer commíssão organizada por
essa forma deverá, no exercicío dos poderes que lhe são conferidos,
comformar-se com quaesquer regulamentos que, opportunamente,
forem impostos pelos directores. '"
. 90. As assembléas e actos de qualquer dessas comtnlssões constí
tuidas por dois ou mais sociosreger-se-hão pelas. disposições contidas
nestes estatutos para regulamentar as assembléas B actos dos dire
ctores, tanto quanto estas forem explícaveís ás mesmas, e não serão
invalidadas pelos termos expressos da nomeação da commlssão ou por
'quaesquer regulamentos, como ficou dito acima.

91. Todos os actos praticados em qualquer assembléa de directores
ou commissão de directores ou por pessoa agindo como director.. serão
-embora mais tarde se descubra que houve vicio na nomeação desses
directores, ou dessa pessoa agindo na forma supra referida, ou que
eIles ou qualquer deUes não tinham as qualidades exigidas-tão validos
como si essa pessoa houvesse sido devidamente nomeada e tivesse" os
requisitos precisos para ser director.

92. Uma resolução escripta, assígnada por todos os directores na
occasião, no Reino Unido, será tão valida e efficaz como si houvesse
sido votada em uma assembléa da directoria devidamente convocada
e constituida. .

93. Si qualquer dírector for chamado para fazer serviço extraor
dinario, ou para exercer quaesquer funcções especiaes, para ir ou re
sidir no estrangeiro tratar de assumptos da companhia, ou de nego
cios da mesma, ou para cuidar especialmente dos" negocios da com
panhia como representante ou membro de uII1a commíssão, ou para
outro fim, os directores poderão remuneral-o pagando-lhe ordenado
fixo ou dando-lhe porcentagem nos lucros ou outra vantagem que for
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determinada; e essa remuneração poderá ser addicional ou em substí
tuição á remuneração que lhe for paga como director.

PODERES DOS DIRECTORES

94. A gerencia dos negocios e a fiscalização da companhia serão
confiadas aos directores, que poderão exercer todos os poderes da
companhia que não são conferidos pelos presentes estatutos nem
por lei, de modo expresso, ou que se exige que sejam exercidos pela
companhia em assembléa geral ;salvo,comtudo, o disposto nas leis e
nos presentes estatutos e em quaesquer regulamentos que não seja
compativel com os mencionados regulamentos ou disposições, que a
companhia possa prescrever em assembléa geral; porém nenhum
regulamento feito emassembléa geral annullará qualquer acto an
terior da dírectoria que teria sido valido si tal regulamento não hou
vera sido elaborado •.

GEREl'iCIA LOCAL

95. Vigorarão as seguintes disposições:
1. Os directores poderão, opportunamente, organizar a gerenciá

dos negocios da companhia noextrangeiro do modo. que entenderem,
e o disposto nos seis paragraphos seguintes não prejudicará os po
deres geraes conferidos no presente paragrapho.

2. Os directores, opportunamente e em qualquer tempo, poderão
estabelecer conselhos locaesou agencias para gerirem quaesquer dos
negocios da companhia no vextrangeíro e poderão nomear quaesquer
pessoas membros desses conselhos locaes ou quaesquer gerentes ou
agentes e fixarão a sua remuneração. Emquanto a companhia em
assembléa geral ou os directores não determinarem o contrario, os
dírectores residentes no Pará, na Hepublica do Brazil, na occasíão,
constituirão o conselho local da companhia na America do Sul.

3. Os directores, opportunamente e em qualquer tempo, poderão
delegar a uma pessoa nomeada por essa fórma qualquer dos poderes,
autoridades e faculdades conferidos na occasíão aos directores e po
derão autorizar aos membros na occasíão de qualquer desses conselhos
locaes ou a qualquer um delles a preencher as vagas que se derem e
a agir, a despeito de vagas; essa nomeação ou delegação poderá ser
feita nos termos e sob as condições que a directoria entender, e os di- .
rectores poderão, em qualquer tempo, destituir qualquer pessoa assim
nomeada e annullar ou modificar essa delegação, Salvo dísposição em
contrario da companhia em assembléa geral ou dos directores, o
conselho local dacompauhía na America do Sul poderá exercer todos
os poderes conferidos pelos presentes estatutos ou por lei aos díre
ctores em tudo a que respeita á América do Sul ou em qualquer cousa
ou acto a praticar ou fazer alli (inclusive distribuição de acções
pagaveis em dinheiro e emissão de certífícados de acções desta distri
buição ou de transferenoias), salvo, comtudo, quaesquer restricções
que possam ser impostas pela companhia em assembléa geral ou pelos
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directores e ele modo que as acções a distribuir como integralizadas;
nos termos do accõrdo a que allude a clausula 3" do presente instru
mento, deverão ser distribuídas na Inglaterra. As assembléas e actos
de quaesquer conselhos locaes da companhia serão regidos pelo dis
posto nos presentes estatutos; com reíerencia a assembléas e actos da
directoria - tanto quanto taes disposições forem applicaveís mutati«
,mutandis a esses conselhos locaes.

4. Os clirectores poderão em qualquer tempo e opportunamente,
por meio de procuração sellada com o se110 da companhia, nomear
.quaesquer pessoas procuradoras da .companhia para os fins, com os
poderes, faculdades e attribuições (que não excedam aos conferidos ou
.exercidos pelos directores nos presentes estatutosj pelo prazo e sujeitas
ás condições que a directoria opportunamente entender; e qualquer
dessas nomeações poderá (si o entenderem os dírectores) ser .íeíta em
favor dos membros ou de qualquer dos membros de qualquer conselho
local estabelecido nas condições acima expressas, ou em favor de
qualquer companhia ou dos membros, directores, representantes ou
gerentes da companhia, de uma firma ou outra instituição qualquer,
em favor de qualquer corporação fluctuante de pessoas nomeadas
directa ou indirectamente pela dírectoria ; tal procuração poderá
conter disposições que a directoría entender para a protecção ou con
venlencia das pessoas que tiverem de tratar com esses pro
curadores;

5; Quaesquer desses delegados ou procuradores poderão ser au
torizados pela directoria a substabelecer todos ou quaesquer dos po
deres, autoridades e faculdades que na oecasião lhes forem confe
ridos.
, .6. A companhia poderá exercer os poderes conferidos pelo Com
panies Seals Aet (lei do sello das companhias) de 1864 e esses poderes
serão conferidos nessa conformidade aos directores. E a companhia po
derá. tnandar estabelecer na Republica do Brazil ou em outro qualquer
logar no estrangeiro em que tiver transaeções um registro auxiliar de
sócios residentes da dita Republica ou em outro logar, conforme ficou
dito acima, e os dírectores poderão, opportunamente, estabelecer as
condições que entenderem com respeito a escripturação deste registro
auxiliar.

7. Os directores e o conselho local na Ameríca do Sul cumprirão
todas as formalidades das leis locaes e o conselho local será respon
savel perante o Governo Federal do Brazil e perante todas as auto
ridades e tribunaes do Brazil pela mais severa e estricta observancía
das leis do Brazil como si a companhia tivesse seu escriptorio principal
no Brazil.

DIVIDEi'i'IJOS

96. Salvo os direitos dos possuidores de acções emittídas em con
dições éspeciaes, os lucros a maior da companhia, que se determinar
distribuir como dividendo, serão applicados em primeiro legar no
pagamento do dividendo cumulativo preferencial de seis por cento ao
anno sobre o capital pago sobre as acções preferenciaes em segundo
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no pagamento de um dividendo sobre as acções ordinarias, na pro
porção do capital realizado sobre. ellas.

> 97. No caso de ser pago capital a titulo de adeautamento de cha
madas sob a condição deste vencer juros, tal capital emquanto vencer
juros não dará o direito de participar em qualquer lucro.

98. A companhia em assembléa geral poderá declarar um divi
dendo a pagar aos sacias de aecórdo com os seus direitos e interesses
nos lucros e poderá estabelecer a época do pagamento. Não será de
clarado dividendo maior do que o recommendado pela directoria ~

99. Só serão pagos dividendos dos lucros realizados dos negocias
da companhia. As declarações dos directores com referencia á impor
taucía dos lucros da companhia serão concludentes. Nenhum divi-
dendo vencerá juros contra a companhia. -

100. Os dírectores poderão opportunamente pagar aos socios, por
conta do proxímo dividendo, os dividendos provísoríos que a seu cri
terio a posição da companhia justificar.

:l01. Os directores poderão deduzir dos dividendos a pagar a um
sacio todas as importancias que elle dever (só.ou conjunctamente com
outras pessoas) á companhia por conta de chamadas. _

102. A directoria poderá reter os dividendos a pagar sobre acções
registradas a respeito das quaes uma pessoa tiver direito de se tornar
sacia por força da clausula de transmissão ou sobre acções que qual
quer pessoa tiver direito de tranferir por força daquella clausula-até
que essa pessoa se torne socia com respeito a essa acção ou a transfira
na forma devida.

103. Caso varias pessoas sejam registradas como possuidoras con
junctas de acções, qualquer uma dessas pessoas poderá dar recibos
validos por todos os dividendos e pagamentos P'1[ conta de dividendos
sobre essas accões ,

104. O aviso de declaração de qualquer dividendo, provisório ou
não, será dado aos sacias registrados do modo ulteriormente disposto
nestes estatutos.

COXTAS

105. Os directores mandarão escripturardevídamente as quantias
recebidas e os gastos feitos pela companhia e todas as transaeqões em
virtude das quaes forem feitas taes despesas e recebimentos, bem como
a conta de activo e passivo da companhia.

106. Os livros da contabilidade serão escripturados no escriptorio
registrado da companhia ou em outro lagar ou legares que a directoria
determinar.

107. Na assernbléa ordinaria de cada anno os directores apre
sentarão á companhia uma conta de lucros e perdas e do balanço
contendo o summarío dos bens e responsabilidade da companhia, feitos
até uma data nunca anterior a tres mezes da assembléa, comeeando
da época em que a ultima conta de lucros e perdas e o balanço forem
feitos; ou no caso da primeira conta de lucros e perdas e do balanço,
desde a Incorporação da companhia.

108. Cada balanço será acompanhado do relatorio da directoria
sobre o estado e situação da companhia e sobre a quantia queelles
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recommendam que seja paga dos lucros a titulo de dividendo ou boni
ficação aos socios e a quantia (si houver] que propoern levar a fundo
de reserva; a conta de lucros e perdas, relatório e balanço serão
assignados por dous dírectores e referendados pelo secretario.

EXA1!E DE COXTAS
J09. Uma vez, no minimo, cada anno as contas serão exami

nadas e a exactidão (1<1 conta de lucros e perdas e o balanço serão
verificados por um ou mais contadores devidamente juramentados,
cuja nomeação e deveres serão regidos pelas disposições Iegaes em
vigor na occaslão ,

110. As contas dos dírectores, quando verificadas e approvadas
em assenibléa geral, serão concludentes, salvo no que respeita a qual
quer erro que uellas for encontrado dentro de tres mozes da appro
vação das mesmas. Sempre que se descourlr um erro dentro desse
período, a conta será corrigida, salvo quando, na opinião dos conta
dores juramentados, o erro puder ser devida e convenieutemente cor
rigido na conta seguinte.

SECRETARIO

111. O Sr. Richard Clegg Harrison será o primeiro secretario da
companhia.

AVISOS

H2. Um aviso poderá ser remettido pela companhia a um sacio,
pessoalmente ou pelo Correio, em carta franqueada endereçada a
esse sacio para o seu endereço registrado. .

113. Cada possuidor de acções registradss cujo endereço regis
trado não for no Reino Unido poderá, opportunameute, designar ,t
companhia um lagar no Reiná Unido para onde ser-lhe-lia remettído
o aviso; e esse lagar será considerado o endereço registrado do
mesmo para os fins da clausula anterior.

H4. No .tocante a socios (si houver) que não tenham endereço
registrado ou não tenham endereço registrado na Inglaterra, um
aviso endereçado para o escriptorio será considerado devidamente
feito ao mesmo sacio, depois de decorridas 2!i, horas do momento da
expedição. .

H5. Qualquer aviso que dever ser feito aos sacias ou a qualquer
delles pela companhia, e que não se ache previsto de modo expresso
nos presentes estatutos, será dado de modo suffíclente si for feito por
annuncío, e qualquer aviso que se dever dar será publicado uma vez
em um jornal da manhã publicado em Liverpool.

H6. Todos os avisos referentes a acções regístradnse ás quaes
varias pessoas teem direito conjuncto serão dados áquella dessas
pessoas cujo nome figurar em primeiro legar no registro, e o aviso.
dado por essa íórma será aviso sufficiente a todos os possuidores dessa
acção.

117. Qualquer aviso remettido pelo Correio será considerado
dado no dia seguinte áquelleem que a carta ou enveloppe contendo
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() mesmo foi lançado ao Correio, e para provar a remessa desse aviso
basta provar que a carta ou enveloppe contendo o aviso foi devida
mente endereçada e lançada ao Correio.

118. Qualquer pessoa, que por força de lei, de transferencia ou
de outra íórma ficar· com direito a uma acção, será obrigada por
qualquer aviso referente a essa acção, que, antes do seu nome e
.endereço, houverem sido inscriptos no registro, for devidamente dado
á pessoa ele quem elle houve o direito a essas acções.

119. Quando ror necessario dar aviso de um certo numero de
dias ou aviso de prorogação de qualquer prazo, o dia do aviso será
contado, porém o dia em que esse aviso terminar não será computado
n oss~ numero de dias ou em outro prazo salvo disposição em con
n-ano,

120. Si a companhia se liquidar e o activo real para ser dis
trlbuido for insuffíciente para restituir todo o capital realizado, esse
activo será applicado do modo seguinte: primeiro para restituir a
quantia realizada sobre as acções preferenciaes. depois para pagar
do saldo, si houver, aos possuidores de accões ordinarias na proporção
do capital realizado sobre ellas. Porém esta clausula não prejudicará
os direitos dos possuidores de acções emittidas sob condições espscíaes
no caso de augrnento de capital.

121. Si a companhia entrar em liquidação os liquidantes volun
tarios ou ofâciaes poderão com a sancçüo de uma resolução extraor
dinaria dividir entre os contribuintes, em sspecie, qualquer parte do
actívo da companhia e poderão, com ídentica sancção, confiar qualquer
parte do activo da companhia a trustces mediante truste, para bene
ficio dos contribuintes, como os liquidantes julgarem conveniente, si
para isso forem autorizados.

Nomes, endereços e qualificações dos subscriptores

Eduardo Augusto da Costa, G. 10 e 11,Exchange Buildings, Líver-
pool, negociante. .

John Me. Keand, B 14, Liverpool and London Chambers, Líver
pool, corretor de seguros.

José Simão da Costa, 63, Queensborough Terrace, Londres, ,Y.
Actuario ,

Hubert Milner Brown, G. 17 e 18, Exchange Buildings, Liverpool,
corretor de algodão e de mercadorias.

Samuel Stopíord Haw , C. 18. Exchauge Buildings, Liverpool, cor
retor de mercadorias.

Walter Thomsou, Mersey Chambers, Liverpool, corretor de
navios.

F. R. Roberts, G. 10 e 11, Exchange Buildings, Liverpool, nego
ciante.

Datado neste dia 28 de janeiro de 1909.
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Testemunhas das assignaturas supra de Eduardo Augusto da Costa
-John J1[c. Keand.- José Siniào da Costa.-Hubert lJIilner Brown.
Samuel Stopfo/'Cl Haw.- Walter Thomson,

F. B. Bertie, empregado dos Srs. Laces, 'Vilson, Todd, Stone
Flechter and Hull, advogados, Liverpool.

Testemunha da assignatura de Frederick Robert Roberts.
II. B. H!lll.-22 Chancery Lane «Law Stationer»,

Certificado de incorporação n. -IM.345

Pelo presente certifico que Alves Braga Hubber Estates and
Tradiug Company, limited, neste dia foi incorporada de accõrdo com
as leis das companhias (Companíes Acts) de 1862 a 1907 e que a
companhia é limitada.

Passado sob minha assignatura em Londres aos 30 dias do mez
de janeiro de 1\l09.

Emolumentos e sellos : L 47.-10.00.
Sello sobre o capital r E. 1100.00.06.
H, F. Bartlett, registrador de sociedades anonymas ,

Eu, Williarn Forshaw Wilson, de Liverpool, Condado de Lan
caster, tabellião publico, por decreto real devidamente provido,
juramentado e classificado, pelo presente certifico que o documento
impresso aqui junto marcado A é cópia fiel do memoruruium estatutos
da Alves Braqa Bubber Estates anâ Tl'adin{f Company limiteâ, e que a
alludida companhia explora o seu negocio actualmente em Líverpool
suprameneionado nos termos e condições dos referidos actos, e que os
alludidos memorandum de associacão e estatutos se acham devida
mente archivados e registrados com o registrador das companhias
anouymas Sommerset House, Strand Londres, conforme exigido pelas
leis das sociedades anonymas ora em vigor na Inglaterra.

Em fé e testemunho do que, passeio presente que sellei com o
sello de meu offlcio e assigneí neste dia -13 de fevereiro de l\lO\l.-W.
Forsluuo Wilson, tabellião publico. Líverpeol e Inglaterra,

Chancella e sello do referido tabellião ,
Um sello inglez de 1 shillin{fdevidamente inutilizado.
A assignatura do tabellião supra exarada se achava devidamente

legalizada pelo consul geral do Brazil em Liverpool, o Sr. J. C. da
Fonseca Pereíra-Pínto, aos 13 dias de fevereiro de 1\l0\l.

Um sello consular do Brazil valendo !5$, devidamente inutilizado.
Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. J. C. da Fonseca Pe

reira Pinto (consul geral de Liverpool) sobre duas estampilhas federaes
valendo colleoüvamente !5?iO réis. Rio de Janeiro, \l de março de 1\)0\l.
Pelo dírector geral (assignado) L. L. Fernandes Pinheiro.

Chancella da Secretaria das Relações Exteriores do Brazil.
Estampilhas federaes valendo collectivamente 6S\l00, inutilizadas

na Recebedoria do Rio de Janeiro.
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Nada mais continha o referido documento que fielmente verti do
proprio original ao qual me reporto.

Em fé do que passei o presente que séllo com o se110 do meu of
ficio e assigno nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 9 de março de
1009.

Rio de Janeiro, 9 de março de H)09.-lIIcllloel de Mattos Fonseca.

DECRETO N. 7.364 - DE 21 DE lIIARÇO DE 1909

..:\hl'C U0 Mirristei-io da Fnzcndn o credito de 250 :000$; supplemcntnr á
verba - cxercicios findos - do exercicio de 100S.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da faculdade conferida ao Governo pelo art. 34 da lei fi. 1. 841, de
31 de dezembro de 1907, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, há con
formidade do art. 2°, §.2°, n. 2, lettra c, do decreto legislativo n. 392,
de 6 de outubro de 1896:

Resolve abrir ao Ministério da Fazenda o credito de 250:000S,
supplementar á verba 34-exercicios findos-do art. 29 da citada
lei n. 1.841, que fixou a despeza geral da Republica para o exercício
de 1908.

Rio de Janeiro, 21 de março de 1909, 21° da Hepublíca ,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA Plli'H'lA.

David Campista.

DECRETO N. 7,365 - DE 21 DE usnço DE 1909

Abre ao .?tIilli5te~..io· da. Fazenda o credito de 20 :000$, supplementar á verba
- ..\juclns de custo-do exercicio de 1908.

. O Presidente da Hepublíca dos Estados Unidos do Brazil, usando
da faculdade conferida ao Governo pelo art. 34 da lei n. 1.841, de
31 de outubro de 1907, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na con
formidade do art. 2°, § 2°, n. 2, lettra c, do decreto legislativo n. 392,
de 8 de outubro de 1896:

Resolve abrir ao Miuisterio da. Fazenda o credito de 20:000S;
supplernentor á verba 21-ajudas de custo-do art. 29 da citada lei
n. 1.841, que fixou a despesa geral da Republica para o exercícío de
1908.

Rio de Janeiro, 21 de março de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PEi,,"NA.

David Campista.
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DECRETO N. 7.366 - DE 21 DE "lAnÇO DE 1909

Al're ao Ministerio da Fazenda o credito de 25 :000$, supplementnr [: verba
- Aposentados - do exercício de 1908.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da faculdade conferida ao Governo pelo art. 34 da lei n. 1. 841, de
31 de dezembro de 1907, e tendo ouvido o Tribunal de Contas na
conformidade do art. 20

, § 2, n. 2, lettra c ,do decreto legislativo
n , 392, de 8 de outubro de 1896:

Resolve abrir ao i\Iinisterio da Fazenda o credito de ~5: OOOS, sup
plementar á verba 6 - Aposentados do art. 29 da citada lei
n. 1.84'1, que fixou a despeza geral da Republica para o exercício
de 1908.

Rio de Janeiro, 21 de março de 1909, 210 da Republica.

AFFOi'íSO AUGUSTO l\IOREfRA PENi'íA.

Davicl Campista.

DECRETO N. 7.367 - DE 24 DE "lAnÇO DE 1909

Abre ao Mínisterio da Justiça e Negocias Interiores o credito especial de
100 :000$ para Decorrer ás despezus com o estabelecimeuto ele Iabo
ratoríos de ensino technico-industi-ial na Escola Polyteclmica.

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos.do art. 70, § 15, do regu
lamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de 1896,
resolve, á vista do disposto no art. 3D

, n. VI, da lei n. 2.050, de 31
de dezembro de 1908, abrir ao i\Iinisterio da Justiça e Negocies Iute
ríores o credito especial de 100: OOOS para occorer ás despezas com o
estabelecimento de laboratorios de ensino technico-industrial na Es
cola Polytechnica, podendo ser contractado pessoal technico ne
cessario.

Rio de Janeiro, 24 de março de 1909, 21° da Republica.

AFFO:'iSO AUGUSTO MaIlEIRA PEN:'iA •

.Augusto Tavares de Lyra.
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DECRETO N. 7.368 - DE 24 DE ;lIARÇO DE 1909

297

Concede as vantagens e regalias de paquetes nO:3 vapores «Campeiro» c
<tTropeiro», de propriedade da Empreza de Navegação Sul Rio Grandense.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos dos Brazil, atten
dendo ao que requereu a Empreza de Navegação Sul Rio Grandense,
decreta:

Artigo unico. São concedidas á Empreza de Navegação Sul Rio
Grandense as vantagens e regalias de paquetes para os' vapores de sua
propriedade Campeiro e Tropeiro, que fazem viagens regulares entre
os portos da Republica, sendo observadas as clausulas que a este acom
panham, assignadas pelo Ministro da Industria, Viação e Obras Pu
blicas.

Rio de Janeiro, 24 ele março de 1909, 21° da Hepublica ,

AFFO"SO AUGUSTO l\IoREmA PEcHA.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

Clausulas a que se refere o decreto n. 7.368, desta data

I

A Empreza de Navegação Sul Rio Granclense, proprietária dos va
pores Campeiro e Tropeiro, que fazem viagens regulares entre os por
tos da República, é obrigada a transportar gratuitamente nos seus
vapores as malas do Correio e seus oonductores, fazendo-as conduzir
de terra para bordo e vice-versa, ou entregai-as aos agentes do Cor
reio, devidamente autorizados a recebel-as, fazendo-se o recebimento
e a entrega mediante recibo.

II

A Empreza de Navegação Sul Rio Grandense transportará, sem
onus algum para a União, qualquer sornma em dinheiro ou em valores
pertencentes ou destinados ao Thesouro Federal. O commandante do
vapor receberá os volumes encaixotados, na fórma das instrucções do
'I'hesouro Federal, de 4 de setembro de 1865, sem proceder á contagem
e conferencia das sommas, assignados préviameute os conhecimentos
de embarque, segundo os estylos commercíaes.
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m

Obriga-se 11 Empreza de Navegação Sul Rio Grandense:

1. ° A dar transporte gratuito ás sementes, mudas de plantas, oh
jectos de historia natural, destinados aos jardins publicos e museus da
Republica.

2.° A dar ao Governo, gratuitamente, uma passagem de ré e ou
tra de prôa, em cada viagem.

3. ° A conceder transporte, com abatimento de 50% sobre os pre
ços ordinarios, para a força publica ou escolta conduzindo presos, e
com o de 30 %, para qualquer outro transporte, por conta do Governo
Federal ou dos Estados.

Rio de Janeiro, 24 de março de 1909. ,.... Miguel Calmon dlt Pin e
Almeida.

DECRETO N. 7.369 - DE 24 DE iUARÇO DE 1909

Concede ;"1 Empreza de Navegação Espirito Santo-Caravellas. com séde
nesta capital, os favores de que tem gosado o Lloyd Brazileiro, ex
ccptuada a subvenção, para um serviço de navegação regular entre
os portos da Repuhlica.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, atten
dendo ao que requereu a Empreza de Navegação Espirito Santo-Ca
ravellas e de conformidade com o disposto no n. XVI, art. 17, da lei
n. 145, de 31 de dezembro de 1903, decreta :

Artigo·unico. São concedidos á Empreza de Navegação Espírito
Santo-Caravellas os favores de que tem gosado o Lloyd Brazileiro exce
ptuada a subvencão, para um serviço de navegação regular entre os
portos da Hepublica, mediante as clausulas que a este acompanham;
assíguadas pelo Ministro de Estado da Industria, Viação e Obras pUw

blicas.

Rio de Janeiro, 24 de março de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PEI'H'íA.

Jligllel Calmon dn Pin e Almeida
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Clausulas a que se refere o decreto n, 7.369, desta data

I

299

A Empreza de Navegação Espírito Santo-Caravellas se obriga a
ter a sua séde na cidade do Rio de Janeiro e a iniciar os seus servicos
com o vapor de sua propriedade Guanabara. >

II

Esse vapor tem a tonelagem bruta superior a 400 toneladas para
um callado maximo carregado de 13 pés e velocidade média de oito
milhas por hora, dispondo de caldeiras e machinas dos melhores sys
temas.

IH

Tem accommodações para uma média de 2a passageiros de ré e
100 de próa e para o minimo de 400 toneladas de carga.

Quando a empresa tiver de augmentar a sua frota, submetterá á
approvação do Mínísterío da Industria, Viação e Obras Publicas os
planos e especificações dos novos vapores.

IV

O numero de embarcações ordinarias, de salva-vidas, dos cintos
de salvação e quantidade de sobresalentes e aprestos indispensaveis
ao uso dos passageiros serão fixados em tabella especial, elaborada
pela empreza, de accórdo com o inspector geral de navegação e sub
mettida á approvação elo Mlnísterio da Industria Viação e Obras
Publicas.

V

A ernpreza deverá apresentar á approvação do Ministerío da In
dustria, Vlacão e Obras Publicas a tabella geral dos preços das pas
sagens e fretes, dias de sahidas de vapores, portos de escala, demora
nos portos e prazo da viagem nas suas linhas.

VI

A ernpreza deverá apresentar á Inspectoria Geral de Navegação
a estatistica de passageiros e cargas que os seus vapores houverem
transportado no trimestre anterior. .

A estatística será feita pelo modelo adaptado pelo l\Iinisterio da
Industria Viação e Obras Publicas e entregue nos primeiros 40 dias do
trimestre seguinte.
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VII

A empreza obrigar-se-ha a transportar gratuitamente em seus
vapores:

1°, o inspector geral da navegação, quando viajar em serviço;
2°, um passageiro de ré e outro de prõa em cada vapor e

viagem, que forem designados pelo Ministério da Indnstria Viação e
Obras Publicas;

3°, as malas do Correio e seus conductores, fazendo-as conduzir
de terra para bordo e vice-versa, sendo que o recebimento dellas no
Correio terá logar uma hora antes da prévíamente annuncíada para a
partida do vapor,e a entrega, quando este chegar ao porto, depois de
lhe ter sido dada livre pratica;

4°, qualquer somma em dinheiro ou em valores pertencentes ou
destinados ao Governo Federal. Os commandantes deis vopores ou
offíciaes de sua confiança receberão ou entregarão, passando e exigindo
quitação nas respectivas repartições, não só as malas do Correio, mas
tambem os volumes de dinheiro ou valores, não sendo, entretanto,
abrigados a verificar a respectiva ímportancía. A responsabilidade dos
commandautes cessará desde que, na occasião da entrega, se re
conhecer que os sellos appostos estão intactos e sem nenhumsignal de
violação;

5°, os objectos remettidos ao Museu Nacional;
6°, os objectos destinados ás exposições officiaes ou auxiliadas pelo

Governo Federal;
7°, as sementes e mudas de plantas destinadas aos jardins e esta-

belecimentos publicos ; .

VIlI

A conceder transporte, com abatimento de 5"/0 sobre os preços
das respectivas tabellas, á força publica ou escolta conduzindo presos,
e com o de 30% para qualquer outro transporte por conta do Governo
Federal ou dos Estados.

IX

A empreza entrará adeantadamente para o Thesouro Federal com
a importancia semestral de 1: 200$ para as despesas de fiscalização.

x

A empreza se obriga a fornecer dos seus deposites, quando
puderem, no Rio de Janeiro e nos Estados, o carvão de que necessi
tarem os navios da armada nacional e os demais serviços federaes.
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XI

301

A empreza apresentará. a tabella do pessoal de cada vapor, que
o Minísterío da Industríà, Viação e Obras Publicas, sob o parecer do
ínspector geral de navegação, enviará ao Ministerlo da Marinha para
sua decisão. .

Estas tabellas, uma vez approvadas, só poderão ser alteradas pre
cedendo annuencia do ministerio.

XII

Proceder-se-lia de dous em dous annos á revisuo das tabcllas,
de passagens e fretes, de accórdo com as partes contractantes e depois
de approvadas as novas tabellas, nenhuma alteração se fará nellas,
salvo tambem por accórdo mutuo.

XIII

Em qualquer tempo, durante o prazo do contracto, o Governo
terá o direito de comprar ou tomar a frete, compulsoriamente, os va
pores da empreza, ficando a mesma obrigada a substituir os que
forem comprados, dentro do prazo de 24, mezes,

XIV

A compra e fretamento compulsoríos serão effectuados mediante
prévio accórdo ou arbitramento. observando-se nos casos de desac
côrdo as regras da clausnla XVI!.

Nos casos de força maior, o Governo poderá. lançar mão dos va
pores, independente de prévio accórdo, sendo posteriormente regulada
a indemnlzação que for devida.

XV

Sendo Iederaes os serviços que executa, não está sujeita a. em
preza a impostos estaduaes ou municípaes.

XVI

A empreza terá. direito a todos os favores e regalias de que tem
gosado o Lloyd Brazileíro, exceptuada a subvenção.

XVII

Toda e qualquer questão que se suscitar entre a empresa e o Go
verno sobre a iotelligeocia de alguma ou algumas disposicões do con-
tracto será resolvida por arbitramento. '
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As partes interessadas louvar-se-hão no mesmo arbitro, ou cada
uma escolherá o seu, os quaes, antes de tudo, deverão desigual' o ter
ceiro, que será o desempatador, si, porventura, os dous não chegarem
a accórdo acerca do assumpto submettido ao seu julgamento.

Si os dous arbitros escolhidos pelas partes interessadas díscor
darem sobre a designação do terceiro arbitro, deverá apresentar cada
um o nome de um outro, e a sorte designará de entre elles o terceiro
arbitro.

Fica entendido que este não será obrigado a decidir-se por um
dos laudos; mas si a questão versar sobre valores, não poderá ultra
passar os limites fixados pelos arbitres.

XVIII

Pela inobservancia das clausulas do contracto, não estando pro
vada força maior, a empresa fica sujeita a multas, que variarão de
50S a 1 :OOOS, impostas pelo fiscal do Governo, com recurso em ultima
ínstancia para o Minísterío da Industria Viação e Obras Publicas.

No caso de multas repetidas por faltas graves da mesma nutureza
será o contracto rescindido pela àlinisterio da Industria Viação e Obras
Publicas, sem dependencia de interpellação ou acção judicial.

XIX

o prazo de duração do presente contracto será de '10 annos, con
tados da data da assignatura, podendo ser prorogado, si isso convier
a ambas as partes.

xx

A empreza procurará estabelecer trafego mutuo com as compa
nhias exploradoras de estradas de ferro, docas e navegação costeira e
transatlantíca, de modoa poder receber 'e entregar cargas em qualquer
ponto dos attingidos pelas companhias ligadas ao trafego mutuo.

XXI

A empresa se obriga a cumprir fielmente os regulamentos que
existem ou vierem a existir, referentes e applícaveís ao serviço de na
vegação que lhe é concedido no que não contravierem as presentes
clausulas.

Rio de Janeiro, 24 de março de l(J09.-JIigllel Calmon clu Pin e
Almeida.
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DECRETO N. 7.369 A - DE 24 DE ;UAnÇO DE 1909

303

Abre ao Minist-erio da Justiça e Negocios Interiores o credito cspcciu!
de lCO :000$ para oecorrer ás daspczas com o estabelecimento de lub o
rutor-ios de ensino teclmico-industr ínl Da Escola Polytcchrücn.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § ;;0, do regula
mento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de 1896,
resolve, á vista do disposto no art. 3a, n. VI, da lei n. 2.050, de 31
de dezembro de. 1908, abrir ao i\Iinisterio da Justiça e Negocias Inte
riores o credito especial de 100:000S, para occorrer ás despezas com
o estabelecimento de Iaboratorios de ensino technico-industrial na Es
cola Polytechníca, podendo ser contractado o pessoal technico ne
cessario.

Rio de Janeiro, 24 ele março de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

A.1lgusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 7.370 - DE 24 DE 3L1.RÇO DE 1909

Reetifica o decreto n. 7.043, de 23 de julho de 1905.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, de
creta :

Artigo unico. O terreno a desapropriar para necessarlo melho,
ramento da Estrada de Ferro Central do Brazíl, a que se refere o
decretó.n . 7.043, de 23 de julho ele 1908, é o dos fundos do predi
n , 39 da rua Visconde de Sapucahy, indicado a tinta carmim na
respectiva planta, rubricada pelo director geral de Obras e Viação
da Secretaria de Estado da Industria, Viação e Obras Publicas, e não
o de n . 43 da mesma rua, mencionado no alludido decreto, que
nesta parte, fica assim rectificado.

Rio de Janeiro, 24 de março de 1909, 2,1.° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.
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DECRETO N. 7.371-DE 24 DE j\IARÇO DE 1909

Autoriza o .contraeto para a eonsrrucção da secção da. Estrada de Ferro
Oeste de :MÍnas entre S. .Viceutc e Bom Jnrdím.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da. autorização conferida non . .IX do act , 16 daIei.n . 2.050, de 31
de dezembro de 1908" e tendo em vista o processo da concunrencía
aberta por edital deS de agosto de 1908, decreta:

Artigo unico. Fica autorizado o contracto com a Companhia
Viação Férrea Sapucahy para a construccão da secção da Estrada de
Ferro Oeste de Minas entre S. Vicente Ferrer e Bomjardim, medi
ante as clausulas que com este baixam, assignadas pelo Ministro de
Estado da Industria, Viação e Obras Publicas.

Rio de Janeiro, 24 de março de -1909,21° da Republica.

AFFO!iso AUGUSTO i\Iommu PEi'ü"A.

Mi!Jucl Calmon clu Pin c ",llmcicla.

Clausulas a que se refere o decreto n , 7.371, de 24 de março de
1909

O contraetante obriga-se:

A construir a secção de estrada de ferro entre o 'kilometro 138,
linha ele Ribeirão Vermelho, passando por S. Vicente Ferrer, Turvo
até Bomjarelim, de que trata o decreto n . 7.03:3, de 1li ele julho de
1905, e ele accórdo com as notas de serviço, que lhe forem entregues
pela directoria da Estrada de Fe1'1'o Oeste de Minas.

II

A construcção da estrada (clausula 1) comprehende.
a) roçada, limpa e destocarnento da faixa de terra necessaria á

estrada e suas dependencías ;

b) os trabalhos de terraplenagem, constantes de córte, empres
timo, cava para fundacões, valla, valleta, derivação de rio, explanada,
desvio e outros semelhantes,

c) as obras de consolidação e as deurte, tanto correntes como
especiaes ;
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d) a montagem da superstructura metallicaou de madeira das
pontes e víaductos:

e) O assentamento da via permanente;
1) caminhos de serviço, osiivas, abrigos para trabalhadores, cer-

cas e demais trabalhos acccssoríos uecessarios á execução das obras;
O) o transporte de todo o material até o logar do seu emprego' j
h) o assentamento da linha telegraphíca :
i) os edificios e dependencias da estrada inclusive o fornecimento

de caixas de agua, giradorcs, motores, machluas, ferramentas e mate
rial de otlicinas, que forem indicados pelo Governo.

nr

A construcção das obras será iniciada dentro de dous mezes, a
contar da data da assígnatura do contracto.,

Para os effeitos da presente clausula e da de n. XXVIII, alínea la,
só será considerado inicio da eonstrucção o começo effectlvo das obras.

IV

Uma vez iniciada, não poderá a construcção ser suspensa por
mais de 15' dias consecutivos, salvo motivo de força maior, a juizo do
Governo.

v

o contractante obriga-se a concluir todas as obras e forneci
mentos constantes da clausula II, dentro do prazo de 18 mezes da
data do inicio da construcção,

VI

Por dia de excesso dos prazos de dous a 18 rnezes, marcados nas
clausulas UI e V para o' inicio e terminação da obras, será o con
tractante multado em 100$at6 tres mezes respectivamente, podendo
o Governo, após este excesso de tres mezes, rescindir o contracto nos
termos da clausula XXVIII.

VII

o Governo reserva-se o direito de, quando julgar conveniente,
supprimir obras de arte, alterar os respectivos projectos, adoptar,
para pontes, víaductos, edificios e ontras obras, o emprego de ma
deira, de preferencia a qualquer material, e de modificar apropria
direcção do eixo da estrada, não cabendo por isso ao contractante di
reito algum de indemnização ,

Poder Executivo - 1l)Qf) 20
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Caso, porém, seja abandciiadu por ordem do Governo.. qualquer
obra já iniciada ou concluidu, será ella medida definitivamente e o
respectivo valor, de accôrdo com os preços da tabella de que trata a
clausula XIV, creditado ao contractante ,

Só será acceito e empregado nas obras o material que satisfizer
ás provas indicadas nas especificações que a respeito forem expedidas
pelo Governo. Essas especificações indicarão tambem os meios de ser
comprovado o effectivo emprego das quantidades respectivas desses
materíaes.

IX

Afim de assegurar a fiel execução do contracto, obriga-se o con
tractante:

1) a ter os empregados necessários á execução das obras, a jnizo
do Governo; a dispensar, quando por elle lhe for exigido, qualquer
empregado que praticar actos contrarias á disciplina e á boa ordem,
ou commetter grave erro de offício prejudicial á execução das obras,
e a fazer o pagamento dos salarios em épocas regulares e dentro de
prazo nunca superior a 60 dias, sob pena de ser feito pelo Governo,
que descontará da caução de que trata a clausula XXIV a respectiva
ímportancía ;

2) a augmentar o numero de pontos de ataque de serviço á re
qulsíção do Governo;

3) a observar fielmente, em tudo que disser 'respeito á parte te
chníca das obras, as disposições do decreto n. 7.959, de 29 de dezembro
de 1880, as especiflcações para o prolongamento da Estrada de Ferro
Central do Brazil approvadas pelas portarias de 22 de dezembro de
1903 e de 25 de julho de 190:;, e as condições especíaes que o Governo
se reserva o direito de estabelecer para as obras e trabalhos, bem
como para o materia1 ;

4) a submetter-sé á fiscalização que o Governo julgar conveniente,
de accôrdo com as ínstrucções que para esse fim expedir.

X

As obras serão medidas e avaliadas provisoriamente de dous em
dous mezes, começando o prlmeíro mez no dia em que, de accórdo
com a clausula IlI, se der inicio á construcção..

Terminada a eonstrucção de cada trecho e recebido este pelo Go
verno para ser trafegado (chiusulaXXVI), far-se-hão a medição e a
avaliação finaes dos trabalhos nelle exsoutados .

XI

Exceptuadas a merlicão-e avaliação de trabalhos preparatorios
de cava para. fundações de obra. já encetada ou concluida, qne tenha
sido abandonada (clausula VII) e, em geral, de trabalhos e obras, cuja
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medição não possa ser em qualquer tempo refeita ou verificada com
segurança e exactldão, as quaes serão definitivas, todas as medições
e avaliações bí-mensaes serão sempre provísorías.

XII

o material importado de que trata a lettra i da clausula II, acceita
pelo Governo, será computado definitivamente na avialiação das obras
respectivas, observado o dis;osto na clausula XVIII.

XIU

Tanto nas medições e avaliações pro visarias, como nas definitivas
só serão comprehendidas as abrase trabalhos executados de inteiro
accórdo com os projectos approvados, desenhos respectivos e ordens
de serviço e o material acceito.

XIV

As obras medidas serão avaliadas, applicando-se os preços de
unidade constantes da tabella respectiva, que, depois de rubricada
pelo contractante, ficará fazendo parte lntegrante do contracto.

O matedai importado de que trata a lettre i da clausula 11,
quando confiado ao coutractante pelo Governo, será da fabrica que
este indicar e o preço será o mais baixo encontrado pelo Governo no
mercado para o material dessa fabrica, com o accreseimo de s 0;..

XV

Correrão por conta do contractante : a) todos os trabalhos acces
sorlos necessarios á execução das obras, como caminhos de serviço,
estiva, abrigos para trabalhadores, armazéns e depositas para ge
neros alimentícios e material de construcção e outros semelhantes; b)
acquísição de locomotivas e vagões destinados, ao transporte de las
tro, visto que o custo delles já se acha incluidonos preços de unidade
constantes da tabella respectívatclausula XVI).

Paragrapho unico . Nas linhas em trafego da Estrada ele Ferro
Oeste de Minas só terão transporte gratuito os materiaes directamente
destinados á construcção das obras.

XVI

Para. os demais trabalhos não especificados na tabellade preços
de que trata a clausula XVr, mas que o contractante será obriga.do a
executar por determinação elo Governo, serão adaptados os preços de
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unidaeles para as empreitadas doprolongumsnto da:'Estrada ele Ferro
Central elo Brazil, approvados pela portaria ele 22 de' dezembro de
1903, e, não existindo entre estes preços de unidades, serão elles
accordados por tres arbitros, um do Governo, outro 'do coutractante e
o terceiro prévlamente escolhido por estes dous árbitros, para cada
caso.

XVII

As obras e o imaterlal.iclausulasc.Xlv .e X,Vl) , bem como as
quantias com que concorrer o contractante para desapropriação e
fiscalização (clausula. X-XXI) , serão pagos em títulos -da divida publica
ao par, juro annual de;5 %', papel;' cuja emissão será. autorizada oP'"
portunamente.

XVIlI

o pagamento das.obnas será feito em-prestações, dentro de 30
dias, contados do em «[ue as-respeotivasrnedições e a:vali;\.ç,ões, pro
'lisorias ou.âscaes, depois,deexpnessamente acceitas pelo cOI! tractante,
seu procurador ou preposto (clausula XXI), forem approvadus pelo Go
verno, o do material a importar (clausula lI, lettra i) dentro de 30
dias a contar do em que tiver sido acceito pelo GOVCl'llO, c o das
quantias com que concorrer o contractante para desapropriação e fis
calização (clausula.XXXI), por occasião do primeiro pagamento das
obras, que sé segllll'. '

XIX

De cada pagamento ficarão retidos no Thesouro Federal 2,0;. para
augrnento da caução ele que trata a clausula XXIV.

XX

Hecebielas todas as obras, e o material (clausula lI), serão liqui
dadas as contas com o eontractante, em vista da medição e avaliação
flnaes do ultimo trecho.

XX:I

Em tndo que disser respeito á execução.elo contracto, seráo Go
vemo i'epresentadopelo director da Estrada de FeiTO (leste de Minas.

O contractante' obriga-se a ter no logar dos trabalhos um procu
rador idoneo, a juizo do Governo, legalmente' constituído, com po
deres' plenos e espeeiaes para resolver elefinitivamentesobre uexe
cuçao, elassíflcação, medição e avaliação das obras, assim como' sobre
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tudo O mais que for concernente 'ao .contractoçbem como em cada um
dos trechos que forem designados pelo- Governo, preposto idoneo,
também a juizo deUe, constituído do mesmo-modo que o procuradoc e
com iguaes poderes relativamente ás obras do trecho respectivo.

XXII

o contracto, tanto para a execução das obras como para o forne
cimento do material, não poderá ser .trrnsíerldo sem expressoconsen
timento do Governo, sendo; porém; permittidoao contractaute sub
empreitar, independente de autorização, a' execução de. qualquer
delIas,mantida, porém, a sua responsabilidade e sendo ellepor si"
seu procurador ou preposto (clausula XXI) o unico admittido a tratar
com o Governo.

XXIII

Sendo tederacs-os-servíços a cargo do contractanteç.está elIe
isento de-impostos estaduaese municipaes 8-, bem assímrdes de ím
portação, deaccôrdo comas leis. e regulamentos-aduaneitos em vigor.

XXIV'

Para garantiá. "da 'fiei 'execução do' contracto-prestara.o contra
ctante a caução de 20:000$ empapel-moeda, sem direito a juros, ou
em titulas da divida publica, a qual será recolhida ao Thesouro Fe
deral antes da assígnatura do contracto e irá sendo augmentada com
a importancia de 2% deduzida de cada um dos pagamentos que lhe
forem sendo fenos (clausula XIX), obrigando-sea íntegrat-adentro de
30 dias, contados do da intimação para estetim, todas as vezes- que
for desfalcada,quer em virtude de multa (clausulas VIe XXIX), ou de
pagamento pelo Governo de salarios (clausula IX-I) ou despezas de
conservação e solidez das obras (clausula XXV), quer por qualquer
outro motivo.

XXV

o contractanta será responsável pela conservação e solidez das
obras de terraplenagem durante o prazo de seis mezes e pelas das de
arte, tanto correntes, como especiaes, durante o de um anno, ambos
a contar da data da medição final (clausula X), devendo, emquanto
não estiverem-findos, fazer-as.reconstrueções e 'reparos necessarios, a
juizo .dc .Geverno, sob pena' de serem feitos por este. ea.irnportancia
das despl:lzasdescontada da caução (clausula XXIV); 'ficando apenas
isento, da obrigação do' que-disser respeito 'ao asseíodos editicios exis...
tentes nos.trechos.daestrúda recebidos pelo Governo para serem tra
Iegadoséclausula XXVI).
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:XXVI

Terminada a.construcção .de cada trecho da estrada da extensão
que for fixadapelo Governo, será elle recebido provisoriamente por
este para ser trafegado e, definitivamente, depois de findos os.prazos
de responsabilidade pela sua conservação e solidez (clausula XXV),
lavrando-se em ambos os casos termo minucioso em livro especial,
que será aberto, rubricado e encerrado pelo dlrector da Estrada de
Ferro Oeste de Minas.

XXVII

Recebidas deânítlvamente todas as obras (clausula XXV) e acceito
todo o material, será. restituída ao contractante a caução (clausula
XXIV) ou o saldo respectivo.

XXVIII

O contracto ficará rescindido de pleno direito, independente
mente de Interpellação ou acção judicial, e será assim declarado por
decreto, perdendo o contractante a caução e seu reforço (clausulas
XXIV e XIX) e não tendo direito a indemnização alguma, mas apenas
ao pagamento das obras executadas e do material acceíto, depois de
deduzida a importancia das multas, porventura impostas e ainda
não satisfeitas, assim como a dos salarlos e a das despezas de conser
vação e solidez pagas pelo Governo (clausulas IX e XXV), em cada
um dos seguintes casos :

:1:0, si a construcção não for iniciada dentro de prazo fixado na
clausula IH ;

2°,.si os trabalhos forem suspensos por mais de 11) dias conse
cutivos, salvo força maior, a. juizo do Govi;lrno (clausula IV) ;

3°, siforem empregados operarias em numero. tão reduzido que
demonstre, a juizo do Governo, desidia-do conteactante na execução
do contracto ou intenção de não cumpríl-o ; -

4°, si, terminado o prazo dc.tres. mezes de que trata a clausula
VI, não estiverem terminadas todas as obras 011 não tiver sido forne
cido todo o material;

!S0, si não for intregada a caução dentro do prazo fixado na clau-
sula XXIV;. .

6°, si o contractofor transferido sem expresso consentimento do
Governo (clausUla XXII).

XXIX

A infracção de qualquer das clausulas do. contracto, para que
não haja pena especial, será punida com a de multa, imposta pelo Go-
verno, de 200$ a 2:000$ e do dobro na reíncídençla , .
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:H1

A importaucía das multas (clausulas VI e XXIX) dos sala rios
pagos (clausula IX-I) e das' despezasvde conservação esolldés das
obras (clausula XXV), além de poder ser descontadada caução, nos
termos da clausula XXIV, poderá, a juizo do- Governo, ser cobrada
executivamente, si não for recolhida ao Thesouro Federal dentro de
:10 dias contados da intimação para o pagamento.

XXXJ

o contractante concorrerá com a quantia necessaria para a des
apropriação dos terrenos e bemfeitorias precisos para a construcção
da estrada e suas dependencias, bem como, anuualmente, com ade
150:000S em prestações iguaes e por trimestres adeantados, para as
despezas de locação'e fiscalização por parte do Governo, devendo ser
paga a primeira prestação antes do inicio da construcção das obras
(clausula III).

XXXII

E' concedido ao contractante o direito de desapropriar por utili
dade publica., na forma da legislação em vigor, os terrenos e. bem
feitorias necessarios á construcção da estrada e suas dependencias.

XXXIII

As notas de serviço começarão a ser entregues ao contractante
logo após a assígnatura do contracto, attendendo-se desta data em
deante ao que as necessidades dos trabalhos e requisicões do contra-
ctante exigirem, ajuizo do Governo. '

XXXIV

o empreiteiro será obrigado a fornecer mensalmente ao chefe de
secção uma relação das turmas, com o respectivo numero de traba
lhadores empregados nos serviços.

XXXV

Nos pontos indicados para a construcção de obras de arte o em
preiteíro deve ter em quantidade sufficiente, a juizo do engenheiro in
cumbido.da fiscalização dos trabalhos, os materiaes necessarlos para
as mesmas obras.•
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XXXVI

Em caso de liquidação do contractante, ficará rescindido o con
tractode pleno direito, independentemente de acção ou interpellação
judicial, procedendo-se á medição e pagamento dos trabalhos execu
tados, sendo que a caução a que se refere a clausula XXIV será paga
depois de terminar a responsabilidade de que trata a clausula XXV.

XXXVII

o sello proporcional do contracto será. pago nas contas do cou
tractante, a que se ·['afere a clausula XVII.

XXXVIII

o proponente escolhido deverá, antes de assignar o respectivo
contracto, mostrar-se devidamente habilitado, a juizo do Governo.

XXXIX

Ficará sem etreito o presente decreto, si o respectivo contracto
não for assignado dentro de 10 dias da data do convite para esse fim
feito ao proponente acceíto,

Rio de Janeiro, ::J~ de março de 1\J01l. - 1lli!Jl/cl Calmon dl/ l'in c
Almcida.

DECRETO N. 7.372 - DE 27 DE MARÇO DE 1909

Al.ro c o Ministcrio da Fn.zcnu:l. o credito d e 7;)7 :ilGDS350, supplcmcntar á

verba 19" -.Mesas '<le Rcnd as e Collcctcrtas do exercicio de InDa.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da faculdade que confere ao Governo o art. 37 da lei n. L841, de
31 de dezembro de 1908:

"Resolve abrir ao Ministério da Fazenda o credito de 757:35<;)S359,
supplementar á verba 19a - Mesas de Rendas e Collectoria:s-do exer
cicio de 1905.

Rio de Janelro, 27 de março de 1909, 2fo da Hepublica ,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PEN"I'A.

David Campista.
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DECRETO X. 7.373 DE :30 DE 1rARço DE 1909

313

Abre ao :llinisterio da Fazenda o. credito de 52\l;OfIQS supplerncntar á verba ~

Alfandcgus - do cxcrcicio de lf)03.

o Presidente da Republica dos Estados Uuidos do Brazil, usando
da autorização contida no art. 37 da lei n. 1.841, de 31 de dezembro
de 1907, resolve abrir ao i\Iinisterio da Fazenda o credito de 520:000$,
supplementar á verba 1S',oo att. 29 da- mesma -lei, para occorrer ao
pagamento de quotas aos empregados- das- alfandegas e relativas ao
exercicio de 1908.

Rio de Janeiro, 30 de março de 1909, 21° da Republica.

Duxid Campista.

DECRETO N. 7,374- - DE 30 DE 1URr.O DE 1909

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de <)00:784$2(\7, supplcmentar á verba

- Juros dos dcpositosríns Caixas Economicas e Monte de Soccorro - do

exercício de 1()08.

o Presidente da Bepubtiou dos Estados Unidos do Brasil, usando
da autorízação contida no art. 34 da leÍ'i1.1.84-1, de 31 de dezembro
de 1907, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na conformidade do
disposto no arL2°, § 2°, n. 2,.lettra c" do decreto legislativo n. 392,
de 8 de outubro de 1906:

Resolve abrir ao Ministerlo da Fazenda o crédito de 900:781:$207,
supplementar á verba 28\ do art. 29da referida lei-Juros e depo
sitos das Caixas Economicas e Monte de Soecorro,

Rio de Janeiro, 30 de março de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO A ucusro l\IoREmA PEl\'H.

David Campista.
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DECRETO N. 1.375 - DE 30 DE MARÇO DE 1909

Abre ao '\linisterio da justiça e Xegocios Interiores o credito especial de 1J :518$

para occorrer ao pagamento de dcspezas realizadas com a segunda época
de exames de prcparatcrlos.

o Presidente da Republicados Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do regula
mento approvado pelo decreto n. 2 409, de 23 de dezembro de 1896,
resolve, á vista do art. 4° da lei n. 2.022, de 12 de dezembro de 1908,
abrir ao lIlinisterio da Justiça e Negocias Interiores o credito especial
de fi. 5i8S para occorrer ao pagamento de dcspezas realizadas, no
primeiro trimestre deste armo, com a segunda época de exames de
preparatorios.

Rio de Janeiro, 30 de março de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNÁ.

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 7.376 - DE 30 DE .IARÇO DE 1909

Concede autorização á Maranhão Obras ;Pnblicas Company Iírnited, para innc
cionar na República.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, atten
dendo ao que requereu a Maranhão Obras Publicas Company, limited,
devidamente representada, decreta.

Artigo unico . E'tconcedtda autorização á Maranhão Obras Pu
blicas Company limited, para funccionar na 'Bepublíca com os esta
tutos que apresenton, mediante as clausulas que a este acompanham,
assignarlas pelo Ministro de Estado da Industria, Viação e Obras
Publicas e ficando a mesma companhia obrigada ao cumprimento das
formalidades exigidas pela legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 30 de março de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO i\IOREIRA PENNA.

Miguel Calmon du Pin .'llmeida.
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Clausulas que acompanham O decreto n. '7.376, desta data

A Maranhão Obras Publicas Company, limited é obrigado a ter
um representante no Brazil, com plenos e illimitados poderes para
tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem quer
COm o Governo, quer com particulares, podendo ser demandado e re
ceber citação inicial pela companhia,

II

Todos os actos que pratican no Brazilficarão sujeitos unicamente
ás respectivas leis e regulamentos e a jurisdícção de seus tribunaes
judiciarios ou administrativos, sem que, em tempo algum, possa a
referida companhia reclamar qualquer excepção fundada em seus es~

tatutos, cujas disposições não poderão servir de base para qualquer
reclamação concernente á execução das obras ou serviços a que ellos
se referem.

1II

Fica dependente de autorizaçfto do Governo qualquer alteração
que a companhia tenha de fazj3r nos respectivos estatutos. Ser-lhe-lia
cassada a autorização para funccionap na Hepublica si infringir esta
clausula. .

IV

Fica entendido que a autorização é dada sem prejuizo do prin
cipio de achar-se a companhia sujeita ás disposições do direito na
cional que regem as sociedades anonymas ,

v

A infracção de qualquer das clausulas para a qual não esteja
eommínada pena especial será punida com a multa de 1:000$a 1l:000S
e, no caso de reincidencia, pela cassação da autorização concedida
pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes clausulas.

Rio de Janeiro, 30 de março de 1909.-lIfiguel Calmon du Pin e
A.lmeida.

Eu abaixo assignado, traductor publico e interprete cornmercial
juramentado da praça do Rio de Janeiro por nomeação da meritíssí
ma Junta Commercial da. Capital Federal:

Certifico pelo presente que me foi apresentado 11m documento
escripto no idioma inglez afim de o traduzi!' para o vernaculo, o
que assim cumpri em razão do meu officio e cuja traducção é a
seguinte;
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TRADUCÇXO

Leis das Companhias 1862 a 1907.
Companhía limitada por acções.
Mem01'allclit1l1 de associação da Maranhão Obras Publicas Com

pany, Limíted.
1.0 nome da companhia é Maranhão Obras Públicas Cqmpany,

Limiteâ, ....
2. O escriptorio reglstnado' da companhia será situado "na

Inglaterra.
3. Os fins para os quaes é organizada a companhia são:
1. Comprar, adquirir e chamar a si e explorarcorno empreza a

empreza da Companhia de Illuminação a. Gaz do .Maranhão dós.llqui
dantes da mesma, ou todos 'ou qualquer dos activose responsabilí
dadesda mesma, .e para isso adquiril'. todas ou qiiaesquer vaéções,
debentltl'es, dividas, responsabilidades dessa companhia e para esse
fim acceítar e executar um contractoque já, foi elabórado. e que se
obrigararu a cumprir. osSrs. Anderson Brothers de, Victoria Street
n. 5, na cldadeWestmirister, engenheiros de .uma parte, e Thomas
Harold Benger de Bíngham Road n. 49,Addiscomp,e, Surrey, conta
dor, como trustee, da companhia, da outra parte" compoderes, en.,
tretanto, paraa,ccordai'cw .qualquer modificação, variação ou alte
ração do alludido contraeto, em qualquer tempoycontracto esse. que
deve ser assignado immediatamente depois de incorporada acompa
nhia,e. cuja cópia para os devidos fins de iden~ificação foi a:~signada:
pelos alludidos Thomas Harold Benger, na qualidade de trustee
e para adoptar, .confírmar e .levar, a effeito todos os actos, ínstru
mentos, assumptos e cousas que fizerem ou se obrigarem a fazer
os 81'S: Anderson Brothers.i.em ligação á aUudidaempreza ou à
quaesquer assumptos a ella r,eferentes.

2. Illuminar a gaz, electricidade, azeite, ou outro. processo ou
methodo quaesquer estradas, ruas, casas, edíflcios e espaços abertos na
cidade do Maranhão e em quaesquer localidades, districtos e outras
povoações ou cidades ou districtos em qualquer parte do mundo. e
em geral fabricar, vender e fornecer luz, calor, força e energia para
fins domesticos, commerólaes, públicos 'ou outros por meio de eleetrl
cidade, carvão, coke, gaz,azeite ou qualquer outro' systema nos 10
gares supramencionados .

.3. Comprar ou adquirir, fabricar, vender ou ·prepararpara
vender ,.commercíar, negociar, ou dispor de. qualquer outro modoçde
carvão, coke, cinza, alcatrão, pixe, asphalto, petroleo, llcor de ammo
níaco e outros residuos ou substancias ou productosque achar conve
niente dispor ou com os quaes queira commerclar, resultantes ou
obtidos de quaesquer negoeíos da companhia, e preparar taes pro
duetos para o mercado,

li". F<,i.bricar,fazer, trabalhar, comprar, vender, tomar ou dar de
aluguel e negociar em Iampadas, lustres, globos, veos, abaijoul's,
bicos, medidores, galvanometros, amperometros, voltmetros, carvões
mantos; chaves, motores, baterias, telephones, fogões, turbinas, canos,
fios e todososper-tencese causas usadas ou que se considerem utéis
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para illuminação a gaz, electrica ou outra, ou para geradores de luz,
calor e força.

5. Estabelecer e explorar a em preza ou o negocio de uma com
panhia de luz elect~i~a e força em todos 05 se~s r,ap::ttl!!, .eespecialmente
o negocio de electricistas , engenheiros !31ectpcos e contractantes, for
necedores de electricidade, transportadores' de passageiros, de gado
em pé, de generos e mercadorias, fabricantes de artigos de electrící
dade e negociantes de artigos de estrada de ferro, de bond« electrícos,
magneticos, galvanicos e outros; engenheiros mecanicos, fornecedores
de luz, calor, som e força, e adquirir qnaesquer ínveriçõese construir,
montar, preparar e manter as mesmas. ,

6. Adquirir quaesquer terras, prazos foreirose direitos succes
soríos de quaesquer foros e outros inte~esses resp,ectiv?s, n\l~~s~",rios
ou convenientes aos fins da companhia, equaesquer racíltrações,
direitos de passagem, direitos de' protecção e outrosçbem como pr.i~

vilegios, licenças e favores com respeito a quaesquer terras, foros e
direitos successorios. ..

7. Comprar, adquirir, construir, edificar, assentar, erigir, for
necer ou montar tornos; obras, fabriças, i~sta:rlações,macbinas,'ma
chínísmos C'pertences . para faier,g\lrar,'a.cciunula'l'~ armazenar,
utilizar on. tornar aproveitaveís, fabricare distril:iuil" gaí; eléctricí
dade, força motriz e qualquer for(~a 'para Iuz, aquecimento, ou outro
fim 'qualquer, e todos o~' tanques; recípíeutes, dynamos, en-canamentos
mestres, canalizações, 'fios, lampadas, accessorios, medidores, postes e
pertences respectivos,

8. Explorar 'o negocio de fundição de ferro, de .eugenheiros meca
nícos ,e fabricantes de instrumento e machínàs para' agflcultura e
outrosflns; fabricantes de ferramentas, fundidores de bronze, traba-

. lhadorés em metal, ,caldeireiros, construotórss de moinhos, machínís
tas, convertedores'dé ferro e aço, "ferreiros, fabricantes de obras de
madeira , constructores,. pintores, . transportadores e negociantes; e
cO!1!prar,'v~ndêr,' fabricar, Í'ep~rar,'coi!l'êrter; 'alterar, tornar ou dar
de aluguele negociar em máchiuas, pertences, material rodante e fer
ragens de todáa sorte, e ~xplorar qualquer outro negocio, de fabrica
ou outroque a companhia julgue susceptível de 'ser exploradocouve
níentemente em 'ligação aos fins acima ou, que pareçam valorizar di
recta 'ou índtrectamenteos bense 'direitos dacompanhra, na occasião.

9 .. Explorar qualquer' negocio relativo a beneficiamento, pro
ducção.e exploração de míneraes e metaes, e -á. producção, fabrico e
prepará dequaesquer materiaes que possam 'parecer util ou conve
nient'eméntecombinados com os negocíosdé manufáctura ê deengs
nharla' da companhia, ou com quaesquer contractos que a compa
nhia tiver, Já para-servir a fins' destes' contractos, Já para fins inda-
pendentes. .-

10. Emprehender e executar quaesquer contractos de obras que
abrangerem o fornecimento ou, o uso, de quaesquer machluas e ex
plôrar quaesquerobras accessórías ou.outras corriprehendidas nesses
contractós ,

11. Comprar ou adquirir por outra fórma quaesquer estradas de
ferro i.ou bonds ou direitos de corren sobre as linhas das mesmas e
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montar, explorar, manter, melhorar e fazer funccionar as mesmas
por tracção animada (cavallos, burros, mulas ou bois) ou por electri
Cidade, vapor ou outra fOÍ'ça mecaníea, ou qualquer interesse nas
mesmas respectivamente, é construir, comprar, tomai'por arrendá
mento oild'e outro fôrma adquirir estradas de 'ferróoú linhas de
carrísurbanos que possam parecer susceptiveis de ser exploradas em
ligação com qualquer das linhas da companhia, na .occaslão, ou que
pareçam trazer vantagem direcra ou indirecta á companhia e adquirir
direitos sobre essas estradas de ferro ou linhas de tl'amswuys ou a
ellas referentes.

12. Explorar o negocio de companhia telegraphíca outelephonica
em todos os .seus ramos respectivos.

13. Explorar o negocio dos fabricantes de material rodante, de
engenheiros mecanícos, armadores; constructores de navios, agentes
de transportes por terra e por mar, donos de trapiches, agentes ex
peditores e agentes de seguros contra perdas ou riscos .de mercadorias
por accidente ou outro motivo.

14. Explorar omegocío ele Iinhas .de bonds, estradas de ferro,
omnibus ou pronrietarios .decarros de transporte de cargas e de
passageiros ede .abrícantes ou negociantes de tramsuituts, carruagens,
trucks, locomotivas,. accumuladores, dynaínos e outros generos e
etreitos, e apparelhos necessarios para, construir, manter, montar e
explorar linhas ele'tralnsways.

15. Fazer .contracto com qualquer companhia, firma ou pessoa
para trafego mutuo, direito de correr .sobre as linhas desta ou outros
que a companhia possa julgar .convenientes. .... .

16. Comprar, tomar'em troca ou arrendamento ou de outra
fórmaadquirir e .possulr navios e embarcações, wagons, trucks,
vehículos, carroças e outros meios de transporte e. de conducção,
por terra ou por mar, ou qualquer parte ou. interesse nos mesmos
respectivamente,.bem como acções, titulas ou obrigações de qualquer
companhia ou firma quapossuir ou estiver interessada em qualquer
desses negocias, e manter, reparar, melhorar, alterar, vender, trocar,
ou dar ou tomar de aluguel ou fretar ou negociar .de outra qualquer
fórma ou dispor dosmesmos respectivamente.

17. Edificar, .construír, montar, executar, explorar, melhorar,
trabalhar, desenvolver, administrar, manter, comprar, adquirir,
gerir ou fiscalizar, vender, fabricar ou negociar em qualquer dás
Bepublicas da' America do Sul ou alhures -em rqualquer parte do
mundo, obras publicas e empreitadas de qualquer sorte que no pre
senteme,moramlltnl incluirão. terras, caminhos, estradas de ferro,
tramsuxujs, docas, portos, cáes, canaes, reservatorios, trapiches,
obras hydraulícas, aqueeluctos, pontes, canaes ele repreza, irrigações
terra-plenos, fortificações, estabeleclmentos de fornecimento de agua,
drenagem, ferro, aço, artilharia, obras ele engenharia e .de melhora
mentos, gaz,electricidade, illumlnação em geral, obras electrícas,
supprimento de força electrica, telegraphos, telephones, .cabos, ser
rarias, moinhos de triturar, fundições, installações.. machínas, fer
ranientas, accessoríos, pedreiras, minas de carvão, fornos de coke,
fundições, emprezas de conducçno e de transporte por terra on por



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 3iO

mar, fornos, fabricas, hotéis, vluductos, aqueductos, mereados, casas
de cambio, minas, saveiros, propriedades, moinhos, florestas, córtes de
madeira, plantações de borracha, serviços .postaes ou de remessa de
embrulhos, jornaes e outras publicações, cervejarias, armazens, lojas,
edificios publicos ou particulares, fabricas de distillação, casas
publicas, residencias, legares de recreio ou para educação, estações
ou outras obras ou edificações de utilidade publica para os fins da
companhia ou para vender ou alugar ou-recebidas de qualquer outra
companhia ou pessoa em pagamento, e contribuir ou auxiliar a explo
ração de estabelecimentos, construeção, manutenção, melhoramento,
gerencia, exploração, gerencia ou superitendencia dos mesmos res
pectivamente.

-18, Promover o estabelecimento, exploração e desenvolvimento
de nego cios e transacções de toda a sorte em quaesquer territórios em
que a companhia tiver interesses, e subsidiar, conceder _direitos
especiaes ou auxilia r de outra fórma, sustentar, proteger e ajudar
quaesquer pessoas e companhias occupadas ou que se pretendem
occupar desses negocios.

,19. Adquirir todas as licenças de commerclar ou outras e com
prar ou adqulrlr por outra fórma e proteger, prorogar e renovar
quaesquer patentes, direitos de patente, privilegies de Invenção,
licenças, proteccão e concessões que possam parecer uteis ou vanta
josas para a companhia, e usa!' e utilizar e fabricar em virtude dessas
patentes ou conceder licenças ou pri vilegios em virtude das mesmas,
e conceder monopolios, patentes ou outros direitos especiaes e privi
legios já no que respeita a exploração de qualquer ramo especial de
negocio, já com referencia ao uso de quaesquer licenças ou processos,
nos termos e condições que a. companhia entender.

20. Empregar e gyrar com os .haveres da companhia que forem
ímmediatamente precisos, em obrigações ou outros empregos de
capital, do modo que opportunamente for preciso; e empresta!'
rlinheiro ás pessoas ou firmas e nos termos e condições que a dírectoria
da companhia. entender.

21. Fundar aldeias evillas em quaesquer terras adquiridas ou
em poder da companhia, e colonizar as mesmas e, para isso, emprestar
e fornecer quaesquer quantias para os fins que possam ser ou' que se
supponha ser de vantagem para a companhia; e construir, manter,
e modificar estradas, ruas, hoteis, casas de' commodos, banhos,
casas de moradia, inclusive casas para operários ou empregados;
fornos, obras, moinhos de reducção, refinarias, fabricas, lojas e
armazens, e contribuir para o fabrico, fornecimento, exploração e
construcção dos mesmos.

22. Depositar em mãos de trusts em qualquer dos paizes, colonias
ou localidades .em que a companhia tiver autorização para explorar
seus negocias, quaesquer bens pertencentes á companhia ou nos quaes
tiver interesse, e fazer com que esses tenham em seu poder os refe
ridos bens.

23. Tomar emprestado ou levantar dinheiro do modo que a com
panhia entender, e especialmente.creando ou emittlndo dcbentures ou
debcnture-stack, perpétuos ou não , títulos, obrigações e títulos de toda
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a especie, e contribuir e garantir a restituição de qualquer dinheiro
levantado ou tomado contra hypotheca, onus ou gravame qualquer
sobre todos ou parte dos bens e activos da companhia, presentes ou
futuros, inclusive o seu capital a realizar, com amplos poderes para
fazer os mesmos transferlveis por tradição ou por instrumento de trans
ferencia ou por outra fórma ; e garantir taes operações por meio de
escriptura de trust (lidei commisso) ou por outro modo, e dispor sobre
o resgate de quaesquer dessas garantias (obrigações) creando fundos
de amortização ou outros que a compauhia entende!', e tambem por
meio de hypotheca ou gravame semelhante garan Lir o cumprimento,
por parte da companhia, de qualquer obrigação ou responsabilidade
que esta possa assumir.

24. Saccar, fazer, acceítar, endossar, descontar, passar e emittir
notas promissórias, lettras de cambio, conhecimentos, umrrants, dcben
tures e outros etreitos negociaveis e transferlveis ,

25. Fazer quaesquer accõrdos com quaesquer autoridades, su
premas rnnnicípaes, lccaes ou outras, em qualquer corporação, com
panhia ou pessoa que julgar conducente aos fins da companhia ou a
qualquer delles, e obter dessas autoridades, corporações, companhias
ou pessoas quaesquer direitos, privilegias e concessões que a com
panhia possa achar necessário, e explorar, exercer e cumpri!' esses
àceordos, direitos, privilegias e concessões.

26. Garantir o direito de goso pacifico de bens ou o pagamento de
dinheiros garantidos ou devidos POI' debentures, titulas, contractos,
hypothecas, obrigações ou outros etreitos, absolutamente ou sob quaes
quer estipulações ou condições, e garantir pessoas ou corporações in
teressadas ou que estiverem em vias de se interessar em quaesquer
bens, contra prejuizos, acções, procedimentos legaes, reclamações ou
demandas referentes a quaesquer insufliciencias, imperfeições ou defi
cíencia de titulo, ou em consequencia de gravames, onus ou direitos
em vigor, e fornecer e fazer depositas e garantias de fundos exigidos
por concurrencia ou pedidos de concesslles,contractos, decretos, leis,
bens e privilegias, ou referentes á. exploração de qualquer contracto,
concessão, decreto, lei, e em geral explorar e fazer qualquer especie
de trust, garantia e indemnização, como negocio gratuito ou não e
assumir obrigações de toda a sorte e natureza.

27. Fazer as íuncções de tl'usts, liquidante oflicial ou não, testa
menteiro, curador, representante, gerente, procurador, delegado,
substituto, thesoureiro e exercer outros cargos e posições de trust ou
confiança. e executar e cumprlr os deveres e funcções incidentes a
esses cargos; e assumir a gerencia e o serviço de secretaria ou qual
quer outra funcção referente aos ne.gocios de qualquer outra compa
nhia nos termos que forem estabelecídos,

28. Pagar dos fundos da companhia todas e quaesquer despezas
que a companhia legalmente fizer por força do disposto no capitulo 8"
da lei das companhias de 1900, ou de qualquer lei futura emendando
a mesma e referente á. organízacão, formação, incorporação, re
gistro, annuncio e estabelecimento desta ou de qualquer outra com
panhia, e referente á. emissão e subscripção do capital acções empres
tado, inclusive corretagem e commissões para obter pedidos ou ga-
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rantías de subscripções, acções, debentures, debenture-stock, .ou outras
obrigações desta ou de qualquer outra companhia, bem .como todas
as despezas referentes a emissão de qualquer circular, mappa, planta
ou aviso, ou á impressão e circulação de procurações ou formulas
para serem cheias pelos socios desta 'companhia.

29. Conforme o disposto na clausula 9" da lei das companhias de
1907, pagar juros do capital, na occasião, da companhia, duranteo
periodoe a taxa, e nos termos. e condições que a directoria da com
panhia opportunamente determinar.

30. Obter a legalização desta ou de qualquer outra companhia
bem como seu registro ou incorporação si preciso for, de accõrdo com
as leis de qualquer' estado ou paiz estrangeiro; e consegulr um domi
cilio no estrangeiro no qual possa explorar negocias, estabelecer e
manter agencias da companhia, e abrir e manter um registro ou re
gistros colouiaes ou estrangeiros neste paiz ou em qualquer colonia
britannicaou depeudencia ou em qualquer paiz estrangeíro e fazer
registrar qualquer quantidade de acenes desta ou de outra companhia
qualquer nesses registros.

31. Dar a chamada de accões e conferir qualquer díreítopreíe
rencial ou outro direito especial á distribuição de acções ou. tleben
tures ou tlebeniures hypothecarios nas condições e do modo que for
julgado conveniente. .

32. Estabelecer e sustentar ou auxiliar o estabelecimento ou sus
tento de associações, instituições, fundos, trusts e instituições, tendo
por fim beneficiar empregados ou ex-empregados da companhia ou os
dependentes ou parentes dessas pessoas, e conceder pensões e me
sadas e fazer pagamentos para fins de seguro e estabelecer ou ga
rantir dinheiros para os fins de caridade ou de benefícencía ou para
qualquer exposição ou fim de utilidade publica em geral.

33. Incorporar qualquer outra companhia para o fim de adquirir
todos ou quaesquer dos bens e responsabilidades desta companhia ou
para qualquer outro fim que possa parecer directa ou indirectamente
beneficiar a esta companhia.

34,. Tomar ou adquirir por outra Iórrna e possuir acções de qualquer
outra companhia, cujos fins forem em parte .ou no todo semelhantes
aos desta companhia ou que explorar negocies susceptiveis de serem
explorados com vantagem directa ou indirecta para esta companhia.

35. Em geral comprar, tomar de arrendamento ou em troca,
alugar ou adquirir de outro modo quaesquer bens ímmoveis ou moveis
ou qualquer titulo ou direito sobre os mesmos, e quaesquer direitos e
privilegíos que a companhia possa julgar necessario ou conveniente
aos fins de seu negocio, e especialmente qualquer terra, edificios,
favores, machin as, installações ou generos de negocio.

36.. Fazer fusão com qualquer outra companhia cujos fins sejam
no todo ou em parte similares aos desta companhia.

37. Vender, melhorar, gerir, desenvolver, trocar, arrendar, hy
pothecar, dispor, utilizar ou negociar por qualquer outra fôrma com
as .emprezasda companhia e com todos ou qualquer parte dos direitos
e bens da companhia, mediante dinheiro, accões, clebentw'es ou delien
ture-stock .

Poder Executivo - 1909. 2I
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Numero de acçõcs
ordinarias to

madas por cada
subscríptor,

Nomes, endereçose qualificação dos
subscnptores.

38. Distribuir por entre os socios da companhia, em especies,
quaesquer bens, accões, obrigações ou activo da companhia.

39. Fazer todas ou quaesquer das cousas acima especificadas com
principaes agentes, contractantes, fídeí-commíssarlos (tl'ustees) ou
outros, ou por intermedio de trustees, agentes ou outros funccionarios,
só ou conjunctamente com outros ou em sociedade.

Fica entendido que nada do que se contém nos presentes estatutos e
memorandum de associação autorizará a companhia a explorar negocio
de seguro de vida nos-termos da lei das companhias de seguro de vida
de 1870, nem a explorar negociode segurar funccionarios contra respon
sabilidade de pagar perdas e damnos a trabalhadores ao seu emprego.

4. A responsabilidade dos socios é limitada.
ti. O capital da companhia é de 50.000 dividido em 20.000 aeções

preferenciaes do valor de f, 1 cada uma e 30.000 acções ordinarias
de f, 1 cada uma.

Essas acções preferenciaes conferirão direito a um dividendo fixo
preferencial, cumulativo, á taxa de sete por cento ao anno sobre o
capital na occasíão realizado sobre as mesmas e dará direito, no caso
de liquidação, a restituição do capital realizado sobre ellas com priori
dade sobre as acções ordinárias; porém não dará direito a nenhuma
outra participação nos lucros ou activos.

A companhia terá poderes para, por simples resolução, augrnentar
o capital, creando qualquer especie de acções addicionaes, e para
emittir qualquer capital ainda não emittido, original ou augmentado,
com premio, ou para dividir o mesmo em dilferentes classes, com ou
sem garantia ou direitos ou.vantagens preferenciaes, especiaes ou de
qualificação sobre quaesquer acções emittidas anteriormente ou que
forem emittidas posteriormente, já no que diz respeito a dividendos,
capital, voto ou outras prerogativas a ellas conferidas, porém de modo
que os direitos espeeiaes ou privilegies pertencentes aos possuidores
de quaesquer acções emittidas com direitos de preferencia ou com
outros direitosespeciaes, não sejam alfectadas, modificadas, abro
gadas ou alteradas sem a saucção de que tratarem os estatutos da
companhia na occasíüo,

Na sub-divisão de quaesquer acções, o direito de participar dos
lucros poderá ser dividido proporcionalmente como entre as acções
resultantes dessa sub-divisão.

Poderão ser pagos dividendos em dinheiro ou distribuindo activos
especiaes ou outros que opportunameute forem determinados pelos
regulamentos da companhia. .

Nós, as diversas pessoas cujos nomes e endereços vão abaixo
transcriptos, desejamos nos constituir em companhia, nos termos do
presente memol'ancZum de associação e respectivamente nos obrigamos
a tomar o numero de acções do capital da companhia lançadas em
frente dos nossos nomes respectivos:

Robert Bruce Anderson, 5 Victoria Street Lon-
dono S. ,Y. engenheiro. 100
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Nomes, endereços e qualificação dos
subscriptores,

George William Anderson, ;) Victoria Street Lon
dou, S. W. engenheiro. . . . . . .

James Stewar, jornalista, 8 Bouveerie Street, Lon
dres, E. C. . . . . . . . . . .

John A. Heslop., commerciante, Dashwood House,
New Broad Srreet E. C. . . . . . .

Thomas May, engenheiro civil, The Gas Works,
Richmond, Surrey . . . . . . . .

George Cuthbert Davidson Phillips W. Airdale
Avenue Chiswick 1í2, desenhista de ~nge-

nharía . '.' .. .....
John Calvert Lamb, empregado de engenheiro, 46

Elm Road, East Sheen, Surrey .
Thomas Harold Beuger, 49 Bingham Road,

.lddlscombe, contador .

323

Xumero de acçõcs
ordinárias to
madas por cada
subscriptor.

100

100

100

100

100

100

100

Datado deste 29 dia de janeiro de 190!J. - Testemunha da assí-
gnatura supra, John F. S. Cridlarui,

28, Vlctoria Street - Wesinillster S. TV., solícltor ,
Por cópia conforme.
Assignado.-H. F.Bm'tlett.
Hegistrador das sociedades anonyrnas.
Estava um seIlo ínglez de um shillinq,
Estavam dous sellos ingleses valendo collectivamente 10 shilinçs

(imposto de registro) coIlados e devidamente inutilizados.
Chancella do Registro das Sociedades Anonymas da Inglaterra.
Com a nota: Registrada em 2 de fevereiro de 1909.

LEIS DAS CQ;\IPANHIAS DE ·1862 a 1907 - COMPANHIA LIMITADA

POR ACÇÜES

ESTATUTOS DA ~rARANIIÃO OBRAS PUBLICAS C01IPANY, LntITED

1. Os regulamentos contidos na tabeIla.-A-no primeiro capitulo
da lei das companhias de 1862, revista em 1906, não se applícarão a
esta companhia, salvo nas dlsposições que se acharem repetidas ou
contidas nos presentes estatutos.

Interpretação

2. Na redacção dos presentes estatutos, salvo quando o sentido não
permittir ou exprimir o contrario:

As palavras significando masculino comprebenclerão o feminino.
As palavras significando pessoas applicar-se-hão a corporações.
Os vocábulos que indicarem o numero singular incluirão igual-

mente o plural e vice-versa.
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"As leis estatutorías» quererá dizer as leis das companhias de
1862 a 1907, e toda e qualquer lei, na occasião em vigor com reíe
rencía a sociedades anonymas.

"A companhia» significará aThe Maranhão Obras Publicas Com
pany, limitecl.

A palavra «directoria» significará o conselho director da com
panhia na Inglaterra.

A palavra «director» significará. um membro da directoria da
companhia na Inglaterra e não um membro de qualquer directoria
local da companhia.

A palavra «acção» sígnifícaná uma acção do capital desta com
panhia.

O "possuidor de .acções da companhia» significará o possuidor re
gistrado das mesmas acções,

O vocabulo "socio» (empregado como socio da companhia) quererá.
dizer o possuidor registrado de uma acção ou titulo da companhia.

O «registro» significará o registro escrípturado pela companhia
contendo indicações explicativas desses possuidores.

A palavra «mez» quer dizer rnez solar.
O vocábulo «escriptorio» quererá. dizer o escriptorio registrado

da companhia.
A palavra «seno» significará o sello commum da companhia.
A palavra "por escrípto» quererá. dizer também impresso.
3. Os directores da companhia, como acto inicial seu, adoptarão

(salvo as modificações que ulteriormente e em momento opportuno
possam ser feitas) o contracto de que Ialla a clausula 3 (1) do memo
randum de associação e pól-o-hão em execução, com amplos poderes,
entretanto, em qualquer tempo e opportunamente, quer antes quer
depois de o adoptar, de fazerem qualquer alteração ou modificação no
mesmo.

:1.- BASES DA CmlPANHU

4. A companhia é estabelecida sobre as bases seguintes :
-1.) A companhia? pela sua díréctoría, porá em execução o contracto

a que se refere o art. 3° dos presentes estatutos, salvo quaesquer mo
dificações ou alterações que possam ser feitas e não será impedimento
para esse contracto o facto do trusiee ou de quaesquer partes com
elle interessadas, ou de qualquer outra pessoa ou companhia que be
neficiar do mesmo figurarem como incorporadores ou terem outra
posição fiduciaria qualquer, perante a companhia ou de quaesquer di
rectores da mesma, que acceitarem o cargo a pedido delle ou delles,
não constituirem uma directoria independente, e não será. feita recla
mação alguma sobre esse fundamento por parte da companhia ou por
qualquer liquidante da 'mesma ou socio presente ou futuro della, fi
cando entendido que todos os sacias da companhia serão considerados
como tendo sciencia do conteúdo do dito contracto e que tarao parte
da companhia nas bases estabelecidas na presente clausula.

2.) Caso a companhia comprar quaesquer empresas, terras ou
bens ele valor incerto ou l1uctuante, a directoria não será obrigada
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antes de celebrar qualquer contracto para adquirir os mesmos bens
por parte da companhia a dar quaesquer passos para verificar o valor
dos mesmos, quer por exame local, indagação ou por outro modo,
nem será obrigada, antes de ultimar a compra, a verificar a validade
de titulo elas alludidas propriedades e bens além elo que julgar neces
sario a seu criterio exclusí 1'0 ;

3.) O conselho director (directol'ia) terá o direito e poderá pagar
a qualquer vendedor ou veuderores ou do modo que entender o valor
da compra estipulado em qualquer contracto ou contractos e esse ven
dedor ou vendedores ou qualquer outra pessoa ou companhia que re
ceber esse preço de compra ou parte delle ou que beneficiar de qual
quer modo nesse contracto poderá receber e guardar o mesmo sem
ser responsavel por isso, e nenhuma reclamação por isso ou a isso re
ferente poderá ser feita pela companhia ou por qualquer liquidante da
mesma ou por qualquer socio presente ou futuro.

5. O escriptorio registrado da companhia será em Londres.
Os directores poderão estabelecer, abrir e manter escrlptorros sue

cursaes para tratar dos negocios da companhia em qualquer dos Es
tados da América do Sul ou alhures em qualquer parte do mundo.

Os negocios da companhia poderão ser iniciados logo depois de in
corporada a companhia, quando os directores entenderem, e ao dis
tribuir-se uma acçao a cada subscriptor do 1llemol'andwn de associação
e estatutos da companhia, qualquer dos ramos ou generos de negocies
que pelo memorandum de associação ou pelos presentes estatutos a
companhia se acha expressa ou implicitamente autorizada a explorar
poderão ser ernprehendidos pela directoria ou por sua maioria, na
época ou nas épocas que elles entenderem; poderão mais, quando en
tenderem, os dírectorss deixar por explorar ou interromper a explo
ração dos negoeíos que entenderem.

Nenhuma parte do capital da companhia será empregada na com·
pra de acções da companhia ou em emprestimos com garantia das
mesmas.

li - CAPITAL

6. Salvo o disposto em quaesquer accôrdos com respeito a distri
buições de acções 'em cumprimento aos mesmos accôrdos ou a outras
estipulações nos presentes estatutos, as acções em curso da companhia
ficarão á disposição e sob a fiscalização da directoria, que poderá
fazer annuncíos para a subscripção por meio de exposições, memo
riaes ou prospectos, differindo umas das outras taes acções, si bem
que emittidas concorrentemente e procurando subscripções para a
mesma emissão ou procedendo de outro modo qualquer; e poderá
distribuir ou dispor de outra fórma, ou dar por prazos fixos ulteriores
o direito de subscrever todas ou quaesquer acções nas épocas, ás pes
soas, nas condições e termos e do modo que achar vantajoso á compa
nhia - ao par ou com premio - salvo entretanto o disposto em quaes
quer accôrdos com referencia ao direito de distribuição de acções ; e
os directores poderão fazer arranjos quando emittirem acções estabe-
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ecendo uma dífferença entre os possuidores dessas acções e a quantia
de chamadas a pagar e a época de pagamento dessas acções.

7. A directoria poderá se recusar a permittir que duas ou mais
pessoas sejam registradas como possuidores conjunctos de qualquer
accão e poderá exigir que essa acção seja registrada no nome de um
individuo sómente. Si entretanto duas ou mais pessoas forem regis
tradas como possuidores conjunctos de uma acção qualquer, uma
dessas pessoas poderá dar recibos validos e bons pelos dividendos, bo
nificações ou outros dinheiros pagaveis sobre essas acções.

8. A companhia terá o direito de tratar o possuidor registrado
de qualquer acção como o dono absoluto da mesma, e nessa conformi
dade não serão obrigados a reconhecer qualquer direito, equidade ou
outro interesse sobre essa acção por parte de qualquer outra pessoa,
sal vo o disposto nos presentes estatutos.

9. Quanto as disposições das acções da companhia os directores
cumprirão o disposto no capitulo 7° da lei das companhias de 1900 e
no art. 1° da lei das companhias do 1907. Na primeira distribuição do
capital-acções a pagar em dinheiro não se rara a distribuição sem
que 14.000 acções, no minimo, hajam sido subscriptas. As qnantias a
pagar sobre cada acção no acto de subscrever não serão inferiores a
cinco por cento sobre o valor nominal da acção , Ao offerecer as
suas acções ou tlebentures a subscripção, a companhia poderá pagar
uma commlssão de nunca mais de 35 % sobre as accões ou debentures
respectivamente offerecidos a quaesquer pessoas ou firmas como retrí
buição da subscripção ou compromisso de subscrever acções da com
panhia, absoluta ou condicionalmente, assumido por essa firma ou
pOI' obter ou obrigar-se a obter subscripções absolutas ou condicionaes
de quaesquer acções da companhia.

Ccrtificados

,10. Os certificados de direito a accões serão emittidos sob o sello
da companhia e assignados por dous dírectores e referendados pelo se
cretario ou por outra qualquer pessoa nomeada pela directoria, que
cumprirá o disposto no art. 5° da lei das companhias de 1907.

11. Cada sacio terá direito, . sem pagar, a um certificado pela
acção ou acções registradas em seu nome ; ou pagando um shilling,
por certificado addicional, a vários certificados, cada um por uma
parte dessas acções, Cada certificado de acções especificará o numero
de acções em virtude das quaes é emittido e a quantia paga sobre
as mesmas.

12. Si um certificado se rasgar ou ficar estragado, ao ser apre
sentado {I directoria, esta poderá mandar cancellal-o e emittir um
novo certificado em logar do mesmo, mediante o pagamento de um
shilling; e si o certificado for extraviado ou destruido, ao ser provado
de modo satisfactorio á directoria essa perda ou destruição e sendo
paga a iudernuização que a directoria julgar conveniente. será emittido
um novo certlfícado em favor da pessoa com dírcito ao certificado per
dido ou destruido.
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13. O certificado de acções que dever ser expedido a duas ou
mais pessoas poderá. ser passado no nome da pessoa cujo nome figurar
e m primeiro logar no registro dos possuidores de acções,

Chamadas

-14. A directoria poderá exigir que as pessoas que quiserem sub
screver acções paguem um tanto no acto da subscrípção e outro
tanto no acto da distribuição, conforme a directoria estabelecer,
e poderá. fazer, opportu namen te, as chamadas que entender, aos
socios, de todos os dinheiros devidos sobre as acções que possuirem
respectivamente, em vez de observar as condições de distribuição das
mesmas, mandando pagar em épocas determinadas; e cada socio pa
gará. a importancia da chamada feita ás pessoas e nas épocas e 10
gares que a directoria determinar.

15. Será dado um aviso 'de 14 dias, no mínimo, de qualquer eha
mada, especificando a época e o logar do pagamento e a quem tal cha
mada deverá ser paga. A chamada pode ser exigível por prestações
e nenhuma chamada excederá a importancia fixada pela directoria.
Si, pelas condições de distribuição de qualquer accão, toda ou parte
da importancia das mesmas aeções for .exigivel por prestações, cada
uma dessas prestações deverá, quando vencida, ser paga á companhia
pela pessoa que for, na occasião, o possuidor dessas acções.

16. Os possuidores conjunctos de uma acção serão individual e
cunjunctamente resporísaveís pelo pagamente de todas as chamadas e
prestações de chamadas sobre esta acção e de quaesquer juros devidos
sobre as mesmas.

17. Uma chamada será considerada feita nas épocas em que a
resolução da directoria autorizando essa chamada houver sido votada.

18. Qualquer quantia ou prestação que, por força dos termos de
subscripção ou de distribuição de uma aeção, ou em virtude de ac
cõrdo entre a companhia e um accionista, for exigível no acto da sub
scripção, da distribuição ou em qualquer data fixa, será para todos os
fins dos presentes estatutos considerada uma chamada devidamente
feita e devida na data da subscripção da distribuição ou na data
marcada para o pagamento, conforme o caso, como si o competente
aviso para isso houvesse sido dado; na falta do pagamento de juros
e despesas, commisso e outras disposições similares, bem como quaes
quer outras pertinentes destes estatutos serão applícaveís como si essa
quantia ou prestação fosse uma chamada feita devidamente e notificada
nos termos dos presentes estatutos.

"19. Si a quantia devida por qu alquer chamada ou prestação de
chamada não for paga no dia antes do dia marcado para esse paga
mento, o possuidor, na occasíão da acção em virtude da qualfoi feita
a chamada ou que dever a prestação, pagará juros pelas mesmas á
taxa de 10"10 ao armo, desde o dia marcado para o pagamento até o
momento em que effectuar o pagamento, porém os directores, nesses
casos, e si entenderem, poderão abrir mão do direito que assiste á
companhia de cobrar todo ou parte desse juro.
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20. Em um processo ou acção de cobrança de dinheiros devidos
por uma chamada será bastante provar que o nome do sacio accionado
está inscripto no registro de sacias como possuidor ou um dos possui
dores das acções em virtude das quaes essa chamada houver sido feita,
e que foi devidamente notada no livro de actas da companhia a reso
lução da directoria mandando fazer essa chamada, e que o aviso dessa
chamada foi devidamente dado a esse sacio; a prova do que acima
ficou dito será prova decisiva dessa divida sem ser necessario provar a
nomeação dos directores que fizeram essa chamada ou fornecer outras
provas referentes a, essa chamada.

21. A directoria poderá, si entender, receber de um sacio que
quizer adeantar todas ou parte das quantias devidas sobre as accões
que possuir, além das que dever na occasião : sobre as quantias ade
antadas dessa fórma 011 sobre a que opportunamente exceder á im
portancia das chamadas então feitas sobre as acções, e houver sido
adeantada pelo socio, a companhia poderá pagar juros á taxa que o
socioque fizer o adeantamento e a directoria combinarem.

Commisso, direito tle rentenção e cessão de acções

22. Si um socio deixar de pagar qualquer chamada ou prestação
no dia ou antes do dia marcado para o pagamento da mesma ou
deixar de pagar qualquer juro que possa haver se aocumulado sobre
as mesmas, a directoria poderá em qualquer tempo subsequente, em
quanto a chamada ou 'prestação ficarem por pagar ou o respectivo
juro, mandar aviso a esse socio exigindo-lhe que pague essa chamada,
prestação ou juro, bem como juros ulteriores contados da data do
aviso e todas as despezas que a companhia houver feito em virtude
dessa falta de pagamento.

23. O aviso indicará o dia (nunca anterior a 14 dias contados da
data do aviso) e o logar ou logares em que esta chamada ou prestação
de juro e despezas (conforme ficou dito acima) deverão ser pagas.

O aviso deverá declarar tambsm que, no caso de falta de paga
mento na data ou antes da data e no logar marcado, as acções sobre
que foi feita essa chamada ou que deverem essa prestação cahírão em
commísso,

24. Si o disposto nesse aviso não for cumprido, a acção que mo
tivou esse aviso poderá, em qualquer tempo, dessa data em deante,
antes de serem pagas todas as chamadas ou prestações, juros e des
pezas devidos sobre ena, ser declarada cahida em eommísso por re
solução da directoria para tal fim; esse commísso abrangerá todos os
dividendos e bonificações declarados em virtude da acção cahida em
cornmisso e que não houverem sido pagos antes do commisso,e o pos
suidor da acção cahida em commisso deixará immediatamente de ter
qualquer interesse sobre a mesma accão e o seu nome será cancellado
do registro dos socios.

2,5. Qualquer acção cahída em commisso,de accôrdo como disposto
dos presentes estatutos, será considerada propriedade da companhia e a
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directoria poderá cancellar, distribuir de novo, vender ou dispor de
outra forma qualquer da mesma, do modo que entender. A directoria
poderá em qualquer tempo antes da acção em commísso haver sido
vendida, distribuida de novo, ou negociada por outra forma qualquer,
annullar o commisso da mesma nas condições'que entender.

26. Qualquer socio, cujas accões houverem cahido em commisso,
será, apezar disso, responsavel pelo pagamento e pagará írnmediata
mente á companhia todas as chamadas, prestações, juros e gastos
devidos sobre essas acções na época do commisso á taxa de -lO % ao
anno (até saldar), do mesmo modo a todos os respeitos que si as acções
não houvessem cahido em commisso; e terá de pagar todas as re
clamações e demandas (si houver) que a companhia possa ser obrigada
a saldar em virtude das acções, ao tempo do commísso, sem deducção
alguma ou abatimento do valor das acções ao tempo do commísso.

27. O commisso de uma acção comprehenderá a extincção, no
momento da declaração do commisso, de todo e qualquer interesse
em reclamações e demandas contra a companhia em virtude dessa
acção e todos os outros direitos e responsabilidades, incidentes a essa
acção, entre o possuidor cuja acção foi declarada cahída em commisso
e a companhia; exceptuam-se sómente os direitos e responsabilidades
que ficam nos presentes estatutos resalvados de todo expresso ou que
as leis estatutorias dão ou impõem aos socios.

28. A declaração no livro de actas da companhia de que uma
acção foi devidamente declarada em commisso por força dos pre
sentes estatutos, indicando a época em que foi declarado o commisso,
servirá de prova evidente dos factos nella declarados contra todas as
pessoas quo reclamarem direito á acção cahida em commisso ; e essa
declaracão acompanhada de um certificado de propriedade da acção,
sellado eoní o sello da companhia, entregues ao comprador ou á pessoa
que adquirir a mesma acção, constituirão titulo valioso e bom dessa
acçüo, e o '110VO possuidor da mesma será desobrigado de todas as
chamadas feitas sobre essa mesma acção, anteriormente á compra ou
acquisícão por elle feita.

29. A companhia terá um direito' absoluto e de primazia a das
acções possuídas por qualquer socio, só ou conjunctamente com outras
pessoas, pelas dividas, reclamações, obrigações e responsabilidades
desse socio perante a companhia, quer a época do pagamento, cum
primento ou solução dessas dividas, reclamações, obrigações e respon
sabilidades tenha chegado quer não; bem como terá direito a todos
os dividendos e bonificações que possam ser declarados sobre essas
acções.

Fica entendido, porém, que si a companhia registrar ou se
obrigar a registrar qualquer transferencia de accões sobre a qual
tiver direito de retenção, como ficou dito acima, sem dar aviso disso
ao transferido, a alludida accão ficará livre e desobrigada do seu
gravame para com a companhia.

30. A directnria poderá mandai' a um socío que se achar em
debito ou obrigado ele qualquer modo para com a companhia por
quantias que não as de que trata o art. 18 dos presentes estatutos,
ou que se tiver obrigndo a executar algum contraoto, um aviso exi-
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gindo-Ihe que pague a quantia devida á companhia, que satisfaça a
alludída obrigação ou que execute o seu contracto, declarando que se
não fizer esse pagamento, não saldar a sua obrigação ou não executar
o seu contracto dentro do prazo (nunca inferior a -14 dias) marcado no
aviso, a acção ou acções que elIe possuir serão vendidas; e si esse
socio não cumprir o disposto no aviso dentro do prazo marcado, os di
rectores poderão vender ou negociar essas acções pelos preços que
pelas mesmas puderem obter.

31. O producto liquido de qualquer dessas vendas será applicado
na liquidação das dividas, responsabilidades ou compromissos desse
socio para com a companhia, e o saldo, si houver, será pago a ello, a
seus testamenteiros, curadores ou cessionarios.

32. Quando a directoria vender ou declarar cabida em commisso
qualquer acção, no exercicio dos poderes anteriormente a elIa confe
ridos nos presentes estatutos, poderá mandar inscrever o nome do
comprador no registro em virtude da acção ou acções que lhe vender
e o comprador não será obrigado a verificar a regularidade ou a
validade desses registros, nem será prejudicado por qualquer irregu
laridade ou nullidade dos actos a isso referentes, nem obrigado a ve
rificar a applicação do dinheiro da compra das mesmas accões.

Depois do seu nome haver sido inscripto no registro, a validade
da venda não será objectadapor qualquer pessoa nem será o seu ti
tulo á acção ou acções affectado por qualquer facto, omissão on irre
gularidade relativa ou ligada aos actos referentes ao commisso, venda,
nova distribuição ou alienação da: acção ou acções e o recurso que
assiste a qualquer pessoa prejudicada será reclamar perdas e damnos
só e exclusivamente da companhia.

33. Os directores poderão cancellar a distribuição ou emissão ou
acceitar cessões de acções em quaesquer condições que não impliquem
reducção illegal do capital, ou poderão renunciar á caducidade de
quaesquer acções sempre que entenderem conveniente e nas condições
que acharem justo fazer, porém esse commisso só será dispensado
contra pagamento do principal, juros e gastos devidos por essas acções.

Transfcrencia c transmissão

34. A companhia estabelecerá um ou mais registros de trans
ferencias que serão escripturadas pelo secretario on por outro íunc
cionario da companhia sob a fiscalização dos directores e no qual
serão inscrlptas as particularidades de cada transferencia ou trans
missão de acções,

35. A directoria poderá a seu críterlo recusar-se a registrar a
transferencia de quaesquer acções sobre que a companhia tiver direito
ele retenção, e, no caso das acções que se pretende transferir não se
acharem integralizadas, poderá .recusar-se a registrar a transferencia
das mesmas a qualquer pessoa que na sua opinião não tiver a
respeitabilidade precisa ou não for considerada capaz de ser acceita
como socio. A directoria poderá também, a seu inteiro critério,
recusar-se a registrar a transferencia de acções quando isso .for
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considerado contrario aos interesses dos accionistas pelo facto de ser
o transferido proposto interessado em qualquer negocio similar ou
em concurrencía aos que a companhia explora, ou por outras razões
de ordem commercial ou politica. .

36. U instrumento de transferencia de qualquer acção será
eserlpto e da íórma commummente adoptada ou nos termos que a
dlrectoria determinar, e será assignado pelo transferente e pelo
transferido na presença de uma testemunha, que declarará o seu
nome, endereço e qualificação; e o transferente será considerado o
dono dessa acção até que o nome do transferido seja inscripto no
registro por essa acção,

37. Cada instrumento de transferencia será deixado no escrí
ptorio ou no registro succursal competente (si houver) para ser regis
trado, acompanhado de certificado das acções a transferir e de outras
provas que a companhia possa exigir para provar o titulo do trans
ferente ou o seu direito a transferir as accões.

38. Todos os instrumentos de transíerencía .que forem registrados
serão guardados pela companhia, 'porém, os que a directoria se
recusar' a registrar serão devolvidos á. pessoa que os depositou.

39. Poderá ser cobrado por cada transferencia um emolumento
de nunca mais de dous shillíngs e seis dinheiros e, si os directores o
exigirem, esse emolumento será pago antes de ser feito o registro.

40. Qualquer registro ou registros de transíereneías poderão ficar
fechados durante qualquer prazo que a directoria determinar, prazo
esse nunca superior a 14 dias antes, immediatamente, de cada
assembléa geral da companhia, e em outras épocas (si for o caso) e
pelo prazo que a directoria opportunamente determinar, comtanto
que esse registro ou registros não fiquem encerrados por mais de 30
dias cada anno , .

41. Os testamenteiros e curadores de um sacio fallecido (que não
for um dos possuidores conjunctos de uma acção) serão as unicas
pessoas que a companhia reconhece como tendo um direito qualquer
ou interesses sobre essas acções.

42. Qualquer pessoa que ficar com direito a uma acção por morte
ou fallencia de qualquer sacio ou em VIrtude de composição ou arranjo
com os credores de qualquer sacio ou por outra fórma que não por
transferencia, poderá, ao dar as provas do seu titulo que a directoria
exigir, salvo quaesquer disposiçõesulteriormente contidasnos presentes
estatutos, optar pelo seu registro como possuidor de accão ou pela
transferencla dessa acção a outra pessoa por elle indicada ou a quem
haja transferido a acção . "

43. Si a pessoa possuidora do titulo nas condições supra desejar
ser' registrada, pessoalmente, como sacio, entregará ou remetterá á
companhia um aviso por escripto assignado por elle declarando o seu
desejo. Para todos os fins dos presentes estatutos, no que diz respeito
ao registro de trunsferencia de acções, esse aviso será considerado
urna transferencia , e a directoria terá os mesmos poderes de se re
cusar a tomar effectívo esse registro, como si o facto que motivou a
transmissão não houvesse occorrido e o aviso fosse uma transferencia
feita pela pessoa de quem o titulo derivou por transmissão.
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44. Si a pessoa possuidora do titulo preferir ter o seu represen
tante registrado, confirmará essa preferencia fazendo a transferencía
desse titulo para o seu representante. A directoria terá, com respeito
a uma transCerencia feita por essa fórma, o mesmo direito de recusar
o registro, de que trata a clausula precedente.

45. A pessoa possuidora do titulo, ao produzir as provas do seu
direito que a directoria entender exigir e salvo qualquer direito de
retenção da companhia, terá o direito de receber e poderá dar quitação
de dtvídsndos," bonificações ou outros dinheiros devidos a acção, porém
não terá direito de receber aviso ou de comparecer e votar em. assem
bléas da companhia, nem, salvo o que ficou dito acima, a qualquer das
prerogativas e privilegias de um sacio, a menos que e até que se torne
sacio, em virtude dessas acções,

46. A companhia não terá responsabilidade alguma pelo registro
e transferencia de acções apparentemente feitos, por individuos aptos,
mesmo quando esses possam, por effeito de qualquer fraude ou por
outra causa desconhecida da companhia, ser legalmente incapazes ou
insufiicientes para transferir a propriedade das acções que se pro
põem a transferir e ainda que a transferencia entre o transferente e
o transferido seja susceptível de ser recusada, e ainda que a com
panhia possa ter aviso de que esse instrumento foi assignado ou pas
sado e feito pelo transferente com o nome do transferido em branco
ou com vicio quanto a quaesquer detalhes sobre as acções transferidas.

Conversão de acções em titules

.j,7. A directoria poderá com a sancção da. companhia, prévia
mente dada em assembléa geral, converter quaesquer acções integra
lizadas em titulas. Quando quaesquer acções houverem sido conver
tidas em titulas, os diversos possuidores desses titulas poderão desde
logo transferir os seus interesses respectivos nos mesmos ou parte
desses interesses do modo que a companhia em assembléa geral de
terminar; porém na falta dessa determinação, do modo e sujeitos aos
mesmos regulamentos que regem as transferencias das accões do ca
pital da companhia ou por fórma tão semelhante quanto as círcum
stancias o permittirém , Porém os directores poderão opportunamente,
si o entenderem, fixar o valor minimo de titulos transferiveis e deter
minar que fracções de libras não sejam computadas, com poderes,
entretanto, para, a ~el1 criterio, deixarem de observar essas regras em
qualquer caso especial.

48. Os titulas conferirão aos seus possuidores respectivamente os
mesmos privílegios e vantagens quanto á participação nos lucros e ao
voto nas assembláas da companhia e a outros fins que confeririam as
acções de igual valor do capital da companhia, porém de modo que
nenhum desses privilegias ou vantagens, excepto o de participar nos
lucros da companhia, seja conferido por qualquer parte alíquota de
títulos consolidados que não conferiria taes privilegies e vantagens si
fosse representada por aeções; e salvo o que ficou dito acima, todas
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as disposições contidas nos presentes estatutos applicar-se-hão, tanto
quanto o permittirem as círcumstancías, aos titulas e aos seus possui
dores registrados, bem como ás accões e aos possuidores registrados
das mesmas. >

Wa1'1'ants de acçães

49. A companhia fica pelo presente autorizada a emittir uiarranis
de acçõesao portador, e a directoria poderá nessa conformidade, com
respeito a quaesquer acções que não estiverem integralizadas, em qual
quer caso em que a directoria a seu criterio entender, mediante pe
dido escripto asslgnado pela pessoa registrada como possuidora dessa
acção authenticada por essa declaração estatutoria ou por outra prova
(sihouver) que a directoria opportunamente exigir, quanto a Identi
dade das. pessoas que assignarem o pedido, e ao receber o certificado,
si houver, das acções e do imposto de seno sobre esse uiarrant e o
emolumento nunca superior a dons shillíngs e seis pences por cada
umrrani de acção que a directoria opportunamente exigir - emittir
com o sello, á custa, a todos os respeitos, da pessoa que fizer esse
pedido, um uxirrtuü na fórma e na língua ou linguas que os directores
entenderem, devidamente sellado, declarando que o portador do
uiarrant tem direito ás aeções nelle especificadas e poderá, em qualquer
caso em que um uarrant for assim emittido, estabelecer, por meio
de coupons ou por _outra fórma, o pagamento de dividendos
futuros ou de OutI'OS dinheiros sobre as acções incluidas nesses
unrrants ; esses uxirrants serão emittidos e senados com o sello
da companhia e assignados pelo secretario ou outro funccionario
fazendo as vezes de secretario, nomeado para esse fim pela díre-
ctoria. _ _

50. Cada uxirrant de acção deverá conter o numero de acções
ou títulos que os directores determinarem. O numero originariamente
dado a cadà acção deve ser declarado no certificado ( wa1'mnt) de
acção , Não se receberá mais de um nome como possuidor de um war
rant.

51. Salvo o disposto nos presentes estatutos e nas leis estatutorias,
o portador de um uxirrant será considerado sacio da companhia, e
salvo o disposto nos presentes estatutos, terá os mesmos privilegias e
vantagens que teria si o seu nome houvera sido incluido no registro
de socios comoo dono das acções especificadas nesse uiarrunt ; ficando
entendido que as acções representadas por esse warrant não
poderão servir para qualificar o seu dono como director da com
panhia.

52. Nenhuma pessoa como possnidora de um uiarrant terá o di
reito: a) de assignar uma requisição convocando uma assembléa da
companhia ou dando aviso da intenção de submetter uma resolução a
uma assembléa; b) de comparecer e votar por si ou por procuração
.ou de exercer quaesquer privilégios de socios em uma assembléa, salvo
si no caso a, antes ou na occasião de apresentar essa requisição ou
esse aviso de intenção supra mencionado, ou no caso b, tres dias no
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mimmo antes do dia fixado para a assembléa.shouver depositado no
escríptorío registrado o warrant em virtude do qual pretende compa
recer, votar e agir corno ficou dito acima, e este warrant deverá ficar
em deposito até depois da assembléa ou de qualquer adiamento da
mesma se haver realizado.

53. A qualquer pessoa que depositar um warrant na fórma
supra será expedido um certífícado declarando seu nome, endereço
e descrevendo as acções comprehendidas no warrant depositado e
declarando a data da emissão do certificado; e esse certificado dar
lhe-lia direito ou a seu procurador devidamente constituido, conforme
ulteriormente se dispõe, a comparecer e votar em qualquer assembléa
geral realizada dentro de tres mezes contados da data do certificado,
do mesmo modo que si fosse registrado como possuidor das acções
especificadas no certificado.

54. Ao ser entregue o certificado á companhia, o portador do cer
tificado terá direito de receber o uiarrtmt em virtude do qual foi ex-
pedido esse certificado. •

55. O possuidor de um warrant não terá, salvo como ficou dito
acima, direito de exercer qualquer direito de sacio, a não ser que,
convidado a isso pela directoria ou pelo secretario, produzir o seu
warrant e declarar o seu nome e endereco.

56. Caso umwal'l'ant de acção se rasgue, fique estragado, se
perca ou seja destruido, poderá ser emittido um novo para a pessoa
que reclamar as acções nelle representadas, porém somente si mostrar
as provas do seu titulo e da perda do warrant que a directoria julgar
satísíactorias, e si entregar o warrant rasgado ou estragado, conforme
o caso, e si pagar á companhia a quantia, com ou sem garantia, que a
directoria exigir; pagará igualmente o emolumento que a directoria
estabelecer opportunamente, emolumento esse que não poderá exceder
de dous shillings e seis dinheiros.

57. Ao entregar o seu warrant á companhia para cancellar, e
contra o pagamento da quantia, nunca superior a dous shillings e seis
pences e sob as condições que a directoria opportunamente prescrever,
o portador de um warrant terá o direito de ser registrado pelas acções
incluídas no uxirrtmt ; porém a companhia em caso algum será res
ponsavel por qualquer perda ou damno soffrido pela pessoa em con
sequencia da companhia inscrever no seuregistro de sacias, ao ser
entregue um warrant, o nome de qualquer pessoa que não seja o
verdadeiro e legitimo possuidor do warrant resgatado,

58. Salvo o disposto no artigo proxímo seguinte dos presentes es
tatutos, as acções incluídas em qualquer uxirrant poderão ser trans
feridas por entrega do uuirrünt sem transferencia escripta e sem re
gistro, e o portador desse warrant será a uníca pessoa que a com
panhia reconhece corno tendo qualquer direito ou titulo ás acções re
presentadas pelo mesmo.

59. A directoria poderá, opportunarnente, fazer os regulamentos
ulteriores (variando, abrogando ou fazendo additivos aos regulamentos
anteriores ou não) que julgar conveniente e legaes com reíerencía á
emissão, transferencia, registro e resgate de uarrants e outras opera
ções a elles referentes.
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CONSOLIDAÇÃO, AUG~mNTO, SUB-DIVISÃO E REDUCÇÃO DO CAPITAL

33:;

60. A companhia em assembléa geral poderá consolidar ou auto
rizar a consolidação do seu capital ou de qualquer parte do mesmo em
menor nume.r0 de acções, porém de valor maior, conforme a. assem
bléa determmar.

61. A companhia em assembléa geral poderá opportunamente
(com observancia do art. 82 dos presentes estatutos) augmentar ou
autorizar o augmento do seu capital, ernittindo novas acções ; essa
emissão total será do valor e dividida em acções das quantias re
spectivas ou a addicionar ao valor das acções previamente autorizadas,
que a companhia determinar, e, si não o fizer, conforme a directoria
julgar conveniente.

62. A companhia, por resolução especial em assembléa geral, po
derá opportunamente subdividir todas ou parte das suas acções em
outras de menor valor e poderá, opportnamente, reduzir o seu capital
de qualquer modo permittido por lei.

63. Quaesquer acções por emittir, ou acções novas, consolidadas
ou subdivididas, que se crear opportunamente, poderão ser emit
tidas, opportunamente, com qualquer garantia ou direito de prefercncia
com respeito a dividendo ou devolução de capital ou ambos, ou com
qualquer outro privilegio ou vantagem especial sobre quaesquer
acções préviamente emittidas ou por emittir em qualquer oceasião fu
tura ou com premio ou outros direitos diversos comparados com os de
quaesquer acções préviamente emittidas ou a emittir em qualquer
época futura ou sujeitas ás condições ou estipulações citadas ou com
qualquer direito de voto ou não e em geral nos termos e condições
que a companhia em assembléa geral opportunamente determinar,
ou na falta de tal determinação conforme a directoria estipular.

Fica entendido qne nenhum elos direitos ou prívllegíos perten
centes a qualquer classe de socíos que n[LQ os dos possuidores de
acções ordinarias serão aifectados, alterados, modificados ou mudados
de qualquer maneira a não ser com o consentimento de uma reso
lução extraordinaria, conforme o disposto no artigo seguinte dos pre
sentes estatutos.

64. Os direitos e privilegios dos possuidores de acções de qualquer
classe que não as acções ordinarias poderão ser variados ou modifi
cados por accôrdo que será sanccionado em resolução extraordinaria
dos possuidores de acções dessa classe separadamente votada em as
sembléa dos mesmos; e em todas as questões que surgirem entre os
possuidores de qualquer dessas classes de acções e os de qualquer
outra classe de acções ou entre a companhia e os possuidores de uma
ou mais dessas classes de acções, os possuidores dessa classe ou classes
de acções cujos interesses se acharem envolvidos serão a todos os re
speitos obrigados pela resolução extraordinária ou resolução dos pos
suidores de acções desta classe ou classes, votada em uma assembléa
dos mesmos separadamente. O disposto nestes estatutos com referen
cía ao numero de votos e a todos os outros assumptos relacionados a:
assembléas geraes será appllicado a todas essas assembléas elos
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possuidores dessa classe ou classes de acções ; e, em geral, a qualquer
dessas assembléas o disposto nestes estatutos será applicado tanto
quanto possivel for, mutatis tnutarulis.

Uma resolução extraordinaria das de que trata o presente artigo
será uma resolução extraordinaria nos termos do art. 129, do Cam
paníes Act de 1862.

65. A companhia em assembléa geral poderá, salvo o direito de
prioridade de distribuição das acções conferido a todos os accionistas
oríginarios que tiverem direito de subscrever as mesmas, antes da
emissão de quaesquer novas acções, determinar que ellas ou quaesquer
dellas sejam offerecídas, no primeiro caso, a todos os socios de então,
na proporção da importancia do capital por elles possuido e essa
offerta será feita por um aviso especificando o numero dessas accões a
que o socio tem direito e limitará um prazo dentro do qual a otrerta,
si não for acceita, será considerada recusada; porém, na falta dessa
determinação, a directoria poderá dispor das mesmas do modo que
entender.

66. Salvo qualquer disposição em contrario nas condições da
emissão, qualquer capital levantado pela creação de novas acções
será considerado equiparado ás acções da mesma classe (si houver)
do capital original e sujeito ás mesmas disposições com referencia ao
pagamento de chamadas e commisso de acções ou falta de pagamento
de chamadas ou outra condição como se tivesse sido parte do capital
original.

67. Quaesquer debentlll'es, debenture-etock, titulos ou outras obri
gações poderão ser creadas e ernittidas pela companhia para pagar ou
satisfazer o preço da compra de qualquer propriedade adquirida ou a
adquirir pela companhia ou poderão ser creadas e emittidas com des
conto, premio ou não, por dinheiro, com a importancia dos mesmos a
pagar em prestações e com quaesquer privilegios especiaes quanto ao
resgate e reemissão, cessão, saque, distribuição das mesmas ou não,
mas parte alguma de qualquer serie será emittida com desconto sem
o consentimento da maioria dos possuidores de quaesquer debeniures
em circulação na occasião de títulos ou de obrigações dessa serie.

Todo o pretendente ou possuidor de debentures será considerado
como havendo contractado com a companhia comprar della o numero
de debeniures que pediu e que possuir respectivamente e será obri
gado a pagar e pagará immediatamente toda a importancia por elles
devida á companhia á medida que a directoria exigir.

Fica justo e contractado entre a companhia e esse possuidor ou
pretendente que si não pagar a quantia devida á companhia, os dam
nos (si houver) que a companhia houver de solfrer por essa falta de
pagamento (sem mais provas disso quando necessario em qualquer
acção ou processo referente ao assumpto) será o pagamento integral
dessas acções por elle possuidas ou que pediu para subscrever, ao
par, deduzidas quaesquer quantias pagas por conta das mesmas res
pectivamente e a importancia de damnos será cobravel como impor
tancia liquidada.

E a directoria terá mais a faculdade, no caso de falta de paga
mento ou liquidação da importancia devida á companhia, si enten-
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der, de declarar em qualquer tempo o commísso dessas debentures e
todas as disposições e estipulações contidas nestes estatutos com reíe
rencía a commísso de aeções será considerado applicavel ao commisso
dessas debentures na fórraa supra e incorporado ao presente artigo,
para os fins respectivos.

A devolução de quaesquer dinheiros empregados na fórma supra
e dos juros respectivos poderá ser garantida por hypotheca de todos
ou de qualquer parte dos bens e etreitos da companhia ou por titulos,
deberüures ou notas promissorlas ou outras obrigações, e do modo que
a directoria julgar conveniente, e nenhuma pessoa que emprestar di
nheiro ou der credito á companhia será obrigada a inquirir para que
fim é necessario esse dinheiro.

IU -~- ASSE1IBLÉA DE socros ,

ilssembléas qcrae«

68. A primeira assembléa geral realizar-se-lia na época dentro de
um prazo nunca inferior a um mez nem superior a tres mezes contada
da data em que a companhia tiver o direito de começar a funccío
nar e no Jogar que a directoria determinar.

Essa assembléa será denominada assembléa constituinte e as as
sembléas geraes subsequentes realizar-se-hão na época e no logar que
a dlrectoria determinar, começando do anuo de 191Q.

69. A assembléa geral supramencionada será denominada assem
bléa geral ordinária, todas as outras assernbléas geraes serão chama
das assembléas geraes extraordinarlas.

70. A directoria poderá convocar uma assembléa geral extraor
dinaria sempre que entender.

71. A directoria convocará uma assembléa geral extraordinaria
sempre que um pedido para isso, escripto e assignado por socios da
companhia possuindo ao todo nunca menos de um decimo do valor do
capital então emittido, e sobre o qual todas as chamadas ou outros
dinheiros devidos hajam sido pagos, e declarando o fim para o qual a
assembléa se convoca, for entregue ao secretario ou deixado no es
criptorio.

Esse pedido poderá consistir em diversos documentos da mesma
fórma, cada um ou mais requerentes.

72. Si a directoria dentro de sete dias depois de entregue ou re
cebido qualquer requerimento não mandar aviso convocando uma as
sembléa de accôrdo com o mesmo requerimento para uma data nunca
posterior a 14 dias dessa entrega ou recebimento, os requerentes ou a
maioria delles em valor, ou quaesquer socios possuindo a quantidade
de capital necessarío, poderão elles mesmos convocar uma assernbléa
geral extraordinaria para tratar do assumpto discriminado no pe
dido, assernbléa que se realizará na época, dentro de tres mezes
dessa entrega ou recebimento, e no logar em Londres que elIes enten
derem; e nesse caso elles remetterão urna cópia do aviso convocando
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essa assembléa para o escriptorio da companhia, no minimo sete dias
inteiros antes da data para que for convocada a assembléa.

A falta de recebimento desse aviso por parte de qualquer sacio
não affectará qualquer resolução votada nessa assembléa.

73. Si em qualquer dessas assembléas urna resolução exigindo
confirmação em outras assembléas for votada, a dírectoria convocará
immediatamente uma outra assernbléa geral extraordioaria, para o
fim de estudar a resolução e, si julgar conveniente, conflrrnal-a como
resolução especial e, si a directoria não convocar essa assembléa ulte
rior dentro de sete dias contados da data da approvação da primeira
resolução, os requerentes ou a maioria delles em valor poderão con
vocar a assernbléa . Todas as assembléas convocadas por requerentes
nos Lermos do presente artigo ou do precedente serão convocadas do
mesmo modo, tanto quanto possível, pelo qual as assembléas são con-
vocadas pela directoria. .

ACTOS mr ASSE:lrD.LÉAS GERAES

74. Um aviso de sete dias de qualquer assembléa geral (sem
contar o dia da remessa do mesmo ou aquelle em que for conside
rado dado o dia da assembléa) especificando o lagar, o dia e a hora
da assembléa e, no caso de negocio especial, a natureza geral desse
negocio será. indicada do modo ulteriormente estabelecido aos sacias
que nos termos do disposto nestes estatutos teem direito de receber
avisos da companhia. Porém a omissão accidental desse aviso ou o
não recebimento do mesmo por algum sacio não invalidará qualquer
resolução votada ou medida tomada nessa assembléa ,

75. Os negocias de uma assembléa geral ordinaria ( excepção
feita da. primeira) serão receber e estudar a conta de lucros e perdas
(si houver) e as folhas de balanço, os relatarias "da directoria e dos
contadores juramentados; eleição dos contadores juramentados e de
outros funccionarios em substituição dos que se retirarem por turno
ou por outro motivo; declaração de dividendos e tratar de quaesquer
negocias que possam ser incidentes ou resultantes ou oriundos do exa
me dessa conta ou balanço ou relataria, e tratar de quaesquer outros
negocias que por força dos presentes estatutos devem ser tratados em
assembléa geral ordínaria .

Todos os outros negocias tratados em uma assembléa geral 01'
dinaria deverão ser considerados especiaes.

76. O presidente (si houver), ou na ausencía do presidente ou na
impossibilidade ou recusa do presidente de assumir a presidencia, o
vice-presidente (si houver) da directoria presidirá. as assembléas ge
raes,· porém, si não houver presidente ou vice-presidente ou si em
qualquer assembléa esse presidente ou vice- presidente não se acharem
presentes dentro de 15 minutos decorridos da hora marcada para a
realização da mesma, ou si estiverem impossibilitados ou se recusarem
a Iunccíonar como presidentes, os sacias presentes elegerão um di
recto r ou si não houver directores presentes, ou si todos os directores
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presentes se recusarem a assumir a presidencia, elIes elegerão um
socio presente para dirigir os trabalhos da assembléa.

77. Qualquer socio com direito a comparecer e votar em uma as~

sernbléa poderá submetter qualquer resolução a uma asssmbléa geral,
comtanto que, no mínimo, tres dias antes do dia marcado para a as
sambléa, tiver mandado para o escriptorio da companhia um aviso,
por escripto, assignado POI' elIe, contendo a resolução proposta e de
clarando a sua íntencão de a submetter.

78. Ao receber'esse aviso, conforme o disposto no artigo supra,
os directores, a seu critério, poderão mandar o secretario expedir aos
socios da companhia uma cópia ou um convite explicativo da natureza
da resolução proposta.

79. Não se tratará de negocio algum em qualquer assembléa
geral sem que um quorum de tres socios esteja presente de pessoa
ou por procuração, ou lIO caso de pessoas que não residirem no Reino
Unido, devidamente representadas por procurador legalmente autori
zado, e esse procurador deverá produzir o instrumento que o habilita
a agir. Si duas ou mais pessoas tiverem direito conjuncto urna acção,
terão todas direito de comparecer ás assembléas geraes da companhia.

80. Si dentro de meia hora da hora marcada para a realização
de uma assembléa geral não houver quorum, a assembléa, si con
vocada á requisição de socíos, será dissolvida. Em qualquer outro
caso ficará adiada para o dia, legar e hora que o presidente da dire
ctoria, si presente determinar; e, na falta dessa determinação, para o
mesmo dia da semana seguinte, á mesma hora e no mesmo logar ; e
si nessa assembléa adiada não houver quorum dentro de meia hora da
hora marcada para realizar-se a assembléa, os socios presentes, seja
qual for o seu numero, constituirão quorum.

81. O presidente com o consentimento de qualquer assemhléa em
que se achar presente um quorum, póde adiar a assembléa para. a
época e para o logar que a assembléa determinar. Sempre que uma
assembléa for adiada por 21 dias ou mais, o aviso desse adiamento
deverá ser dado do mesmo modo que si se tratasse de uma assembléa
original. Salvo o que ficou dito acima, os socíos não terão direito a
qualquer aviso de um adiamento ou do negocio a 'tratar em uma as
sembléa adiada. Não se tratará de negocio em qualquer assernbléa
adiada que não os que ficarem por concluir na assembléa que se re
solveu o adiamento.

82. Em toda a assembléa geral uma resolução posta a votos na
assembléa será decidida por votação symbolica ou por votação nomiual
ou divisão da assernbléa, conforme o presidente da mesma entender;
por maioria dos socios presentes pessoalmente, POl' procuração ou re
presentados por procurador com direito de votar, conforme ficou dito
acima, salvo si antes ou no acto da declaração do resultado for pedido
escrutinio pelo presidente, ou por escrlpto por cinco socíos, no minimo,
presentes pessoalmente por procurador legalmente autorizado ou por
procuração, como ficou dito supra, com direito de votar, possuindo
-1.000 acções do capital da companhia e, a não ser que seja pedido es
crutínío, a declaração do presidente da assembléa ele que uma re
solução foi approvada por maioria especial ou rejeitada será conelu-
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dente e um lançamento para esse fim no livro de actas da companhia
será prova evidente disso, sem-ser preciso provar o numero ou pro
porção dos votos recolhidos pró ou contra essa resolução. Fica enten
dido que nenhuma resolucão augmentando o capital ou alterando de
qualquer modo os regulamentos existentes da companhia será votada,
a não ser por maioria representando tres quartos do capital total
emittido da mesma pessoalmente presente ou representado por pro
curacão.

83. No caso de empato em votação symbolica nominal ou divisâo
ou em escrutínio, o presidente da assembléa em que essa votação se
der ou em que for pedido o escrutlnioou verificado o resultado, con
forme o caso, terá direito a um voto ou voto de qualidade.

84. A votação por escrutinio, quando pedida na fórrna supra,
será feita do modo que o presidente deterrnínar.. immediatamente ou
dentro de ,14 dias, e no lognr que elle determinar, e na falta dessa
determinação, do 'modo que a assembléa determinar, e o presidente
terá poderes para adiar a assernbléa por nunca mais de 14 dias para
receber o resultado do escrutínio, antes ou depois de contínuar a
tratar qualquer outro negocie' na assembléa, e o resultado do escru
tinia devidamente verificado será cousiderudo como resolução da
companhia em assembléa geral.

85. No caso de um escrutínio ser pedido serão nomeados dous
escrutadores, um dos quaes será nomeado pelo presidente e o outro
pela assembléa, e esses escrutadores farão um relataria escripto ao
presidente do resultado do escrutínio, que será concludente.

86. Não se poderá pedir escrutínio sobre adiamento ou eleição de
um presidente de uma assernbléa ou de um escrutador ,

87. O pedido de escrutínio não impedirá que (l. assembléa con
tinue a funccionar para tratar de qualquer negocio que não o facto
que motivou o pedido de escrutinio.

88. Nenhum socio terá o direito de comparecer em qualquer
assembléa ou em um quorum. e de votar no mesmo ou em um escruti
nio, e- de exercer qualquer privilegio de sacio, a menos que tenha
pago todas as chamadas e outros dinheiros por elle devidos á compa
nhia com respeito ás acções de que possa ser o dono, e com respeito
ás dividas, obrigações ou responsabilidades para com a companhia,
bem como os juros e gastos ( si houver) incorridos pela companhia
com referencia a essas chamadas e outros dinheiros, dividas, obriga
ções e responsabilidades ,

89. Nenhum sacio terá direito (salvo o disposto em resolução pré
via da directoria) de votar em qualquer assernbléa geral da compa
nhia com respeito a qualquer acçi;io que adquirir por instrumento de
transíereucía, a menos que a transferencía da acção em virtude da
qual elle pretender votar haja sido depositada na companhia para
ser registrada 14 dias, no mínimo, antes da época da realização da
assembléa em que elle pretender voltar e haja sido registrado.

90. Si um socio qualquer for menor poderá votar por seu tutor
devidamente nomeado, e si qualquer sacio for louco, idiota, 120m cam
pos nicntis, poderá votar por seu representante curator bonis ou outro
curador legal, comtanto que qualquer tutor, representante ou cura-
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dor que se apresentar para votar tenha, 48 horas no minimo antes da
época fixada para assembléa em que elle ou elles pretenderem votar,
provado á directoria sua ou suas habilitações para agir nessa capaci
dade, e em qualquer caso esse sacio será considerado para os fins de
um quorum ou de um escrutinio como presente de pessoa, si repre
sentada por esse tutor, representante ou curador.

91. Si luas ou mais pessoas tiverem direitos conjunctos sobre uma
acção, ao votar-se qualquer matería, o voto do sacio, presente de
pessoa, por procurador ou procuração, conforme o caso, cujo nome
figurar em primeiro Iogar no registro dos socios como um dos possui
dores dessa acção, será acceíto com exclusão dos votos dos outros pos
suidores registrados da. acção, porém os outros posssuidores conjunctos
terão o direito de comparecer á assembléa geral.

92. 03 'votos poderão ser dados pessoalmente ou par procuração.
93. NãO será nomeada procuradora a pessoa que não for socla

da companhia e que tiver direito de votar, salvo o caso de uma cor
poração, que poderá nomear um dos seus Iuncclouarios para repre
sentai-a, porém, si o instrumento de nomeação não for depositado
no escrlptorio da companhia nunca menos de 48 horas antes de rea
lizar-se a assembléa ou a assernbléa adiada em a qual a pessoa no
meada nesse instrumento se. propõe a votar, essa nomeação não será
valida.

9,1. O instrumento nomeando nm procurador deverá ser es
cripto do proprio punho do constituinte ou do seu procurador ulte
riormente mencionado nos presentes estatutos, ou, si esse constituinte
for uma corporação, sob o seu sello commum (si houver) e, si não
houver, do próprio punho de algum funccionarlo devidamente
autorizado para esse fim e attestado por uma ou mais teste
munhas.

Esse instrumento será da fórrna usualmente adoptada ou de
outra fôrma que a directoria possa, opportunamente, em geral ou
com referencia a qualquer' casa especial, determinar, permíttir ou
conceder, A directo ria terá a faculdade de emittir instrumentos
impressos nomeando procuradores e de remetter enveloppes im
pressos aos socios da companhia, á sua custa.

95. ~enllUm instrumento ( a não ser uma procuração sellada)
nomeando procurador será valido depois de -decort'idos 12 mezes da
data da sua outorga.

96, Uma procuração sellnda nomeando representante que não
careça ser socio da companhia será valida sórnente durante o prazo
(si houver) para o qual foi expressamente outorgada, ou até que a
companhia receber aviso (dentre desse prazo) da pessoa nomeando
esse mandatario que essa procuração roi revogada, e salvo o que fica
dito acima, o representante nomeado por essa Iórrna poderá ser' reco
nhecido pela companhia como tendo direito a voto, a despeito da
morte ou Iallencía da pessoa que fizer tal nomeação, a menos e até
que a pessoa habilitada em cousequeuciadessa morte ou fallencía ou
seu mandatario se tornem socios registrados nos termos do disposto
nos artigos dos presentes estatutos referentes á transmissão de
accões,
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IV - DffiECTORES

97. O numero de directores será de tres, no mmnno, e sete, no
maxímo , Os directoresprimeiros serão: James Stlwart, de Bouverte
Street numero 8, E. C. no Condado de Londres; 'Ihomas May, de
«The Gasworks», Hichmond, no Condado de Surrey; John Archibald
Heslop, de Dashwood House, numero 9, New Broad, Street, E. C.
no Condado de Londres; e Thomas Harold; Benger, de Bidugham Road,
49, Addiscombe, no Condado de Surrey, George William Anderson,
de Victoria Street, numero 5, S. W. e Robert Bruce Anderson de 5
Victoria Street S. 'N., os quaes, salvo o disposto no art. 101, exer
cerão seus cargos até a assembléa geral ordinaria do.anno de 1.901.

98. A dírectoria terá poderes para nomear qualquer 011 quaesquer
outras pessoas directores em qualquer tempo, para. preencher qual
quer vaga casual ou para dírector addicional, comtantoque o nu
mero total dedirectores não exceda de sete e que nenhuma dessas
nomeações se torne effectiva sem o consentimento da- maioria da di
rectoria. Em qualquer vaga occasional da directoria que forpren
chída como ficou dito acima, os directores nomeados deverão exercer
o cargo até aproxima assembléa geral dacompauhia. A companhia
em assembléa geral poderá opportunamente augmentar ou, salvo
ó disposto no art, 98, reduzir o numero de directores.

99. Cada director terá a faculdade de nomear uma pessoaqual
quer para aquelle fim, com a approvação da maioria da directoria da
companhia para. agir como director temporario em seu logar, em
quanto estiver ausente do Reino Unido ou emquauto estiver impossi
bilitado de agir como director e a seu criterio exonerar esse director
provisorio, e ao ser feita essa nomeação o director provisório ficará
sujeito (salvo no que respeita a habilitação de caução de acções ) a
todos os respeitos aos termos e condições existentes com referencia
aos outros directores da companhia; e esse director provisório em
quanto fizer as vezes de um director ausente exercerá e cumprirá.
todçs os deveres do director que representar.

Qualificação e desqualificação de tlirectores

100. A qualificação de um director será. possuir elle 100acções da
companhia. Um director poderá exercer o seu 'cargo antes de adquirir
a sua qualificação, porém, em qualquer caso deverá. adquiril-a
dentro de dous mezes da sua nomeação e si o não fizer - ou apezar de
haver renunciado o seu cargo dentro do prazo de dous mezes contados
da sua nomeação - si lhe forem distribuídas acções ou titulos da ím
portancia dessa qualificação pela companhia, será. considerado como
havendo pedido á companhia a distribuição dos mesmos e obrigado a
tomal-as da companhia; essas acções ou titulos serão acto continuo
distribuidos a elIe nessa conformidade.
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101. Perderá o cargo o director :

a) que ficar louco ou af'fectado das faculdades mentaes ;
b) que fallir ou pedir liquidação ou fizer composição ou eoncor

data com seus credores, ou beneficiar de qualquer lei vigente na oc~

casião, perdoando devedores insolventes;
c) que for condemnado por crime inafiançavel;
d) que se ausentar da dírectoria por mais de tres mezes sem o

consentimento escripto da mesma;
e) que por aviso escripto renunciar o seu cargo ou que for con

vidado a se retirar por seus collegás.
102. Nenhum director perderá o seu cargo por contractar com

a companhia como vendedor, comprador ou noutra qualidade, nem
esse contracto ou accórdo ou qualquer contracto ou accôrdo cele
brado pela companhia ou por parte della com qualquer pessoa, parte
ou sociedade, será rejeitada pelo facto do director ser socio dessa
companhia ou sociedade; nem esse director, sendo parte interes
sada ( ou director ou socío como foi dito acima) ou adquirindo qual
quer lucro por força de qualquer contracto ou accórdo feito ou ce
lebrado por qualquer ou por parte de qualquer pessoa ou compa
nhia que não esta companhia em relação aos seus negocios, terá
obrigação de dar contas á companhia de qualquer lucro realizado
desse contracto ou arranjo, como ficou dito acima, em virtude. só
mente desse dírector exercer esse cargo ou da relação fiduciaria
por este creada; porém, si esse contracto ou arranjo for feito pela
companhia ou por parte della, o facto delle ter um interesse (como
director ou sacio, ou noutra qualidade), si não constar do contracto,
deve ser por elle declarado na assembléa da directoria em que o
contracto ou accõrdo for ultimado, si já então esse interesse existir',
ou si °seu interesse ainda não existir' ou si o contracto ou accôrdo
for feito, como ficou dito acima, por qualquer pessoa ou companhia
que não esta companhia, na primeira assembléa da directoria subse
quente á acquísíção do interesse. Fica entendido que um director ou
qualquer outro funccionario da companhia poderá ser interessado no
contracto mencionado no art. 3° ou nos negocios delle resultantes,
e poderá ser director ou funccionario ou subscrever ou garantir uma
commíssão ou lucro da subscripção, ou poderá adquirir o direito de
sebserever quaesquer acções ou obrígacões desta ou de qualquer com
panhia que esta companhia. organizar, ou for interessado nella sem
prejuízo do seu - cargo e sem ser obrigado a dar contas á companhia
de qualquer commissão ou lucro ou sem ser obrigado a declarar essa
cornmissão ou lucro ou, no caso de ser director, não perderá o direito
de votar.

Remuneração dos directores

103. A directoria será embolsada dQS fundos da companhia, a
titulo de remuneração dos seus serviços; recebendo as quantias que a
companhia em assembléa geral determinar e essa remuneração será
dividida entre os dírectores na proporção e do modo que a directoria
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determinar, ou em partes iguaes si tal determinação não for
feita.

104. Si qualquer director for ou residir no estrangeiro em vir
tude de negocio da companhia ou por outro modo prestar serviços
que na opinião da directoria não sejam suflicientemente compensados
pela sua remuneração ordinaria de dírector, nos termos do artigo
precedente, a directoria poderá combinar com esse director uma re
muneração especial pelos alludidos serviços, a titulo de salário, com
missão ou pagamento da uma quantia declarada ou não conforme
entender, e essa remuneração poderá ser addicional ou em substí
tuíção á parte na remuneração acima estipulada.

Retirada dos directores por turno

105. Na primeira assembléa geral do anno de ·1911 e na assem
bléa geral ordinaria oucada anno subsequente, um terço da díre
ctoria na occasião ou si o seu numero não for multiplo detres, porém
nunca superior a este, deixará os respectivos cargos, nos termos do
disposto no art. 136 dos presentes estatutos.

106. Os directores que se retirarem por esta forma serão os que
exercerem ha mais tempo os seus cargos. Para os fins do presente
artigo, o espaço de tempo em que um dírector estiver em exercicio
será computado da sua ultima eleição, ou (si não foi previamente
eleito) desde a sua nomeação, conforme o caso. Quanto aos directores
que estiverem em exercio a igual tempo, os directores retirantes (salvo
accôrdo entre elIes ) serão escolhidos a sorte. Um director retirante
será susceptivel de ser reeleito.

107. Um director ficará em exercicio até o adiamento ou disso
lução de qualquer assernbléa em que terminar o seu mandato.

108. A companhia, na assembléa em que quaesquer directores se
retirarem por turno do modo acima, preencherá o logar vago, de cada
director ou de qualquer funccionario que ficar, vago, elegendo outra
pessoa em seu lagar, a não sêr que a companhia por resolucão deter-
minar reduzir o numero de directores. •

109. Si em qualquer assembléa em que dever ter logar uma
eleição de directores, os legares dos directores retirantes ou alguns
delles não forem prehenchidos, a assembléa ficará adiada até o mesmo
dia da próxima semana na mesma hora e lagar, e si nessa assembléa
adiada os legares dos directores retirantes não forem preenchidos ou
si a assembléa adiada não se realizar, esses directores retirantes ou
aquelIes que não tiverem os seus lagares preenchidos serão conside
rados reeleitos.

110. Nenhuma pessoa que não for director retirante na assem
bléa, salvo si for recommendado pela dírectoria para ser reeleito,
será elegivel para o cargo de director em qualquer assembléa geral,
a menos que antes do dia ma.rcado para a assembléa haja sido dado
ao secretario um aviso de sete dias no minimo, por escripto, por
qualquer sacio (que não essa pessoa) devidamente qualificado de com-
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parecer e votar na assembléa para a qual esse aviso foi dado, com
municando a sua intenção de propor essa pessoa corno candidato;
assim corno um aviso escripto assígnado pela pessoa cuja candidatura.
se aprensenta, declarando que concorda em ser eleita.

Hi. Qualquer vaga casual que se der na directoria, si não for
preenchida pela directoria, poderá ser preenchida pela compa.nhia.
ema ssembléa geral.

112. A companhia poderá, por resolução especial, destituir um
director antes de expirar o seu mandato (ficando entendido que os
lOS díreetores não serão destituiveis, salvo o disposto no art. lOi, antes
da assembléa geral ordinária do anno de 1911) e poderão por reso
lução ordinaria nomear outra pessoa qualificada em seu logar; porém
qualquer pessoa assim nomeada conservará o seu logar emquanto o
director a quem veiu substituir o teria conservado si não tivesse sido
destituído.

113. No caso do numero de directores ser augmentado ou redu
zido, a companhia em assembléa geral poderá determinar em que
ordem esse numero total augmentado ou reduzido deverá deixar os
cargos respectivos e cada director (quer seja um primeiro dírector,
quer não) que assumir o seu cargo será. obrigado a acceítal-o, sujeito
a essa ordem de retirada, salvo si esta for modificada de accôrdo com
o disposto no presente artigo.

Secretario

114,. O 10 secretario da companhia será o Sr. Robert Brunce
Anderson, de Westminster Chambers n.5 - Victoria Street. Londres,
engenheiro.

Advogado

11;;. Spencer, Crídland of 28 Victoria Street na cidade de Vest
minster, será. o primeiro solicitor (advogado) da companhia.

Actos da Directoria

116. Osdirectores por accôrdo entre si ou por maiona poderão
eleger um presidente e um vice-presidente da directoria, e deter
minar operiodo durante o qual esse presidente e vice-presidente
deverão exercer os seus cargos, e na falta desse accôrdo ou de eleição
da maioria, a companhia em assembléa geral poderá eleger esse pre
sidente e vice-presidente. O.presidente assim eleito ou (na auseneía
do presidente, ou na impossibilidade ou recusa do presidente de pre
sidir) o vice-presidente presidirão a todas as assembléas da directoria;
porém, si não houver tal presidente ou vice-presidente ou si em
qualquer assembléa o presidente ou vice-presidente não estiverem
presentes dentro de l~j minutos da hora marcada para realizar-se a
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assembléa, OU si se recusar a exercer as funcções de presidente, os
dlrectores presentes elegerão um do seu seio para presidir essa
assembléa e o director assim escolhido poderá presidir essa assembléa
nessa conformidade.

fi7. A directoria poderá se reunir para resolver sobre negócios,
adiar ou regular de outra fórma as suas assembléas do modo que
julgar mais conveniente, e marcar o quorum necessario para tratar
de negocies. Salvo determinação em contraríoda directoria, dous di
rectores constituirão qual'ul1L Não será necessario dar aviso de uma
assembléa da directoría a um director que não se achar no Reino
Unido. Uma resolução sscripta, assiguada por todos os directores,
será tão valida e eífectiva como si fôra proposta em uma assernbléa
da directoria, devidamente convocada e constituída. O secretario da
companhia, mediante pedido prévio de um director, poderá convocar
uma assembléa da dírectoria em qualquer occasíão, com aviso prévio
de 24 horas.

fi8. Uma assembléa da directoria, na occasíão em que houver
quorum, será competente para exercer todos e quaesquer dos po
deres e autorizações conferidos pelos estatutos da companhia ou
exerciveis pelos directores da companhia em geral.

119. As questões que surgirem em uma assembléa da directorla,
ou em qualquer commissão que se reunir nos termos referidos ulteri
ormente nestes estatutos, serão decididas por maioria de votos e, em
caso de empate, o presidente dessa assembléa terá um segundo voto
ou voto de qualidade..

120.A pedido de um director, o secretario em qualquer tempo de
verá convocar urna assembléa de directores por meio de aviso expe
dido aos diversos membros da directoria e qualquer director poderá
convocar essa assembléa do mesmo modo.

121. Os directores poderão delegar qualquer dos seus poderes a
commissões agindo na Inglaterra ou alhures e constituídas pelo
membro ou membros da sua corporação, que elles entenderem.
Qualquer commissão assim organizada, no exercícío dos poderes que
lhe forem conferidos, devera conformar-se corri quaesquer regulamentos
que lhe forem impostos pela directoria,

122. Uma commíssão poderá eleger um presidente das suas as
sembléas. Si não eleger esse presidente, ou si em qualquer assembléa
elle não estiver presente dentro de 15 minutos da hora marcada para
a realização da mesma, ou si estiver impedido ou si se recusar a agir
como presidente, os membros dessa eommissão, presentes, escolherão
um do seu seio para presidir essa assembléa , As commissões poder
se-ão reunir e adiar as suas reuniões como entenderem.

123. Todos os actos praticados bana /ide pelos directores ou por
uma commissão de dírectores ou por qualquer pessoa agindo como
director serão, adespeíto de se descobrir mais tarde que houve vicio
na nomeação desse director ou de pessoas agindo na fórma supra
indicada. ou que os directores ou qualquer delles não tinham as qua
lidades exigidas para deliberar, ou que, em virtude de qualquer des
qualificação, o numero de dírectores se tinha reduzido a menos do
minimo prescripto pelos presentes estatutos, tão validos corno si cada
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um desses directores ou pessoa tivessem sido devidamente nomeados
a tivessem as qualidades exigidas e não houvessem perdido essas
qualidades respectivamente.

Poderes dos tlirectores

124. Os fins para os quaes a companhia se estabelece e os seusne
gocios serão explorados e geridos pela directoria, que poderá nomear
secretario (podendo ser um director), advogado ou outros empregados e
Iunccíonarios de que a companhia carecer, e a directoria terá amplos
poderes e faculdades para regularizar e fiscalizar a gerencia, des
pezas e empregos de dinheiro resulta.ntes dos bens e dos fundos da
companhia, a seu criterio, em geral a directoria poderá exercer
todos os poderes da companhia e fazer por parte della todos os actos
que puderem SEI' exercidos e praticados pela companhia e que os
presentes estatutos e as leis estatutorias não mandam exercer pela
companhia em assembléa geral,. comtanto que esses regulamentos
não sejam incompativeis com quae.squer regulamentos dos presentes
estatutos e com o disposto nas leis estatutorías e com os regu
lamentos e disposições que a companhia fizer em assembléa ge
ral; porém regulamento algum elaborado pela companhia em
assembléa geral invalidará qualquer acto anterior da directoria, que
teria sido valido si tal regulamento não houvesse sido feito. Os pode
res conferidos ulteriormente aos directores de modo'expresso não
limitarão de modo algum os poderes geraes conferidos pelo pre
sente artigo.

125. Os directores que continuarem em exercicio em qualquer
tempo poderão agir a despeito de qualquer vaga em seu seio; fica
entendido que, no caso do numero de directores ficar reduzido a
menos do minimo prescrípto pelos presentes estatutos, o director ou
os directores que ficarem em exercicio poderão prehencher as vagas,
porém só nesse caso.

126. A directoria terá poderes para adquirir qualquer fôro ou
outra propriedade, direitos e privilegias ou qualquer interesse nos
mesmos que a companhia estiver autorizada a adquirir, pelo preço,
e em geral, nos termos e condições que entender sem investigar ou
exigir a apresentação do titulo de vendedor e, a despeito de qualquer
defeito real ou apparente no mesmo, e, em geral, relevar qualquer
defeito em qualquer titulo de fõro, arrendamento ou outra propriedade
ou interesse e aeceitar esse titulo, conforme fôr sua opinião ou con
forme julgar razoavelmente sufficiente, e adquirir Ou fazer com que
esse direito ou interesse fique em mãos de qualquer individuo como
trustee ou agente da companhia, e vender ou negociar de outra
fórma esses bens e direitos, privilegias e opções ou outras empresas,
bens e direitos da companhia ou qualquer parte dos mesmos, pelo
preço que entender e especialmente contra acções, tlebeniurcs e obri
gações de qualquer outra companhia ou autoridade.

,127. Os dírectores, em cumprimento do disposto no art. 5° da Lei
das. Companhias de 1907, poderão em qualquer tempolevantar ou
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tomar emprestado de qualquer director ou funecionario da companhia
ou de outra pessoa, fífma ou corporação, qualquer somma ou somma
de dinheiros para negócios da companhia, contra a' garantia dos seus
bens (inclusive seu capital a realizar, si houver) ou qualquer parte
determinada dos mesmos, por meio de hypotheca, com ou sem poderes
de venda, ou de seus debentures, tlebenture-stock ou outros valores, ou
sem garantia, e nos termos e condições quanto a devolução, juros ou
resgate que entenderem, e pagar dos actívos da compauhia e comprar
possuir e resgatar esses dcbeniures, emprestimos e obrigações, e crear
de novo ou reemitir os mesmos e poderão crear e emittír uma seríe ou
qualquer numero de séries de tlebentures ou tlebenturee-stocke, gra
vando especialmente toda ou parte das emprezas e activos da compa
nhia até um certo ponto, e quaesquer desses debeniures ou debeniures
stock poderão ser emittidos de modo que todos ou qualquer parte
deUes possam ser resgatados por séries, por soteío em épocas deter
minadas e de modo a todos os respeitos que a directoria opportuna
mente determinar. Poderão ser pagos juros sobre quaesquer obri
gações emittidas pela companhia em differentes épocas, de quantias
variaveis e sobre isso a directoria poderá fazer os accõrdos que julgar
conveniente para entregar qualquer propriedade da companhia em
mãos de trustees ou outros fldel-commissaríos para o beneficio e ga
rantia dos prestamistas e dos possuidores desses tlebenturcs e outras
obrigações,

128. A directoria poderá tambem delegar aos possuidores de de
bentU1'es hypothecarios ou a qualquer liquidante nomeado nos termos
do presente e aos trustees de qualquer trust para garantir os mesmos,
poderes para fazer chamadas sobre os sacias com referencia ao ca
pital a realizar gravado por esses debentures e para intimar no nome
da companhia ou agir de outra fórma para cobrar dinheiros devidos
por chamadas, feitas pela dírectoria ou por força dos poderes confe
ridos por esses tlebenturess ou pelo instrumento de trust, e dar re
cibos validos desses dinheiros, e os poderes delegados nesta confor
midade subsistirão durante a vigencia da hypotheca ou do gravame,
a despeito de qualquer mudança de directoria , Esses dcbentures-luj
pothecarios poderão ser garantidos além disso por uma escríptura de
trust e pela creação de um fundo de amortização, ou por outra fórma
que a directoría achar conveniente.

129. Os dírectores poderão, si entenderem, ratificar qualquer
acto ou causa executada ou feita por qualquer tunccionario da
companhia sem os requisitos exigidos para funccionar ou que for
nomeado indevidamente pela directoria, ou por qualquer pessoa
incompetente que se apresente para agir por parte da companhia,
e esse acto, sendo ratificado do modo acima expresso, terá o mesmo
valor e etreito que si fosse acto ou causa originariamente prati
cado pela directoria devidamente nomeada e agindo na íórrna
devida.

130. Os directores poderão, opportunamente, fazer sacar, accei
tal', endossar, emíttír, descontar e gyrar por outra íórma qualquer
notas promissoras, letras de cambio, letras (cartas) de credito e
outros effeitos mercantis e de eommercio,
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131. Qualquer recibo de dinheiros pagos ou recebidos pela com
panhia, assignado por um director e referendado pelo secretario ou
pela pessoa ou pessoas que a directoria em resolução nomear, será
quitação valida de dinheiros nelle declarados como pagos ou rece
bidos, e desobrigará. qualquer pessoa que fizer o pagamento de verí
ficar a applicacão que se faz desses dinheiros e da responsabilidade da
perda, máo emprego ou falta de emprego dos mesmos.

-132. Salvo qualquer deliberação da directoria e até ser tomada a
deliberação, todos os cheques da companhia contra banqueiros, todas
as notas promissorias, saques, letras de cambio e outros effeitos de
commercio (que não forem cheques a favor da companhia, que deverão
ser endossados pelo secretario), serão feitos, assignados, sacados,
acceitos e endossados ou passados por outra fórma, conforme o caso,
por parte da companhia ou por quaesquer dos directores e referendados
pelo secretario, ficando entendido que no caso do secretario, na occa
sião, ser um director da companhia, elle não poderá, nesta qualidade
de director, fazer, assígnar, acceitar, endossar nem passar de outra
forma qualquer dos documentos que se acham discriminados nesta
clausula. Salvo disposição em contrario da directoria, todos os 10m'":,

ranis de dividendos poderão ser assignados pelo secretario somente,
si devidamente autorizado pela resolução da directoria.

133. A directoria poderá opportunamente em resolução nomear
um substituto temporário do secretario e qualquer pessoa nomeada
por essa fórma será considerada para os fins dos presentes estatutos
como o secretario, durante o prazo para o qual foi nomeada.

134. Os directores poderão, a seu criterio, pagar por qualquer
propriedade ou direitos adquiridos, ou por serviços prestados á com
panhia, uma quantia em dinheiro, ou parte em dinheiro e em acções,
titulas, deõentures ou outras obrigações da companhía ; e essas acções
poderão ser emittidas como integralizadas ou com uma parte credita
da como paga em dinheiro sobre ellas, comforme se combinar; e
quaesquer desses titulas, dcbentures ou outras obrigações poderão
gravar determinadamente toda ou parte dos bens e direitos da com
panhia (inclusive seu capital a realizar) ou não poderão tambem re
munerar qualquer pessoa que a seu criterio houver prestado serviços
na incorporação ou referentes a incorporação da companhia ou outros
serviços relativos a interesses ou negocias dentro dos fins da compa
nhia e poderão combinar o valor e pagar todas as despezas feitas com
a- formação, organização e registro da componhia, e com respeito aos
mesmos dar a um funccionarío ou outra possoa empregada na compa
nhia uma cornmlssão sobre os lucros de qualquer negocio especial ou
trausacção ou uma parte nos lucros geraes da companhia e essa com
missão ou parte nos lucros será considerada como parte dos gastos
correntes da companhia.

Sello

135. O sello só será fixado a qualquer instrumento por ordem ou
autorização da directoria ; e emquanto a directoria não resolver ao
contrario, dons dírectores e o secretario ou qualquer secretario lute
rino assignarão todos os instrumentos que tiverem de Ievar se110.
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Directores Gerentes

:136. Os directores, salvo a nomeação mencionada ulteriormente
nos presentes estatutos, poderão opportunamente nomear uma ou
mais pessoas dírectores gerentes da companhia por um prazo fixo ou
sem delimitação alguma do prazo durante o qual exercerão esse cargo,
e poderão opportunamente exonerar esses funccionarios desses cargos
e nomear outros em seus legares. O Sr. George William Anderson de
Westminster Chambers n. O, Victoria Street, na cidade de Westmin
ster, engenheiro, será o primeiro director gerente.

:1 3í. O ordenado de um director gerente (si houver) será opportu
namente fixado pela directoria e poderá ser pago 'com salario, boni
ficação, commissão ou participação nos lucros, ou de qualquer um
desses modos.

:138. Um director gerente, emquanto exercer seu cargo, não fi
cará sujeito á sahida por turno e não será incluido na contagem de sa
hida da directorla, porém, salvo o disposto em qualquer contracto
entre elle e a companhia, ficará sujeito ás mesmas disposições quanto
á exoneração e demissão que os outros directores da companhia.

139. Os directores poderão opportunamente outorgar e dar
a um director gerente, na occasíão, os poderes exerciveis
pelos directores, que entenderem, e poderão conferir esses poderes
pelo prazo e para serem exerciveis para os fins e nos termos e con
dições e com as restrlcções que julgarem conveniente, e poderão
conferir esses poderes subsidiariamente, com exclusão ou em subs
tituição de todos ou de qualquer dos poderes dos directores, e poderão
opportunamente revogar, retirar, alterar ou variar todos ou qualquer
dos poderes confiados ou conferidos ao director gerente por força do
presente artigo.

Gel'encia local e registro Succul'sal

:140. Os directores poderão opportunamente organizar a gestão
dos negocios da companhia no estrangeiro do modo que entenderem,
e o disposto nas cinco clausulas abaixo não prejudicará os poderes
geraes conferidos na presente clausula.

141. A directoria opportunamente e em qualquer tempo e nos
termos e condições que julgar conveniente poderá estabelecer qualquer
agencia ou conselho local para gerir qualquer dos negocies da compa
nhia no estrangeiro, e poderá, opportunameute, nomear qualquer
pessoa ou pessoas membro ou membros desse conselho local ou director
local, gerente ou agente da companhia. E os directores opportuna
mente e em qualquer tempo poderão delegar a qualquer pessoa ou
companhia quaesquer dos poderes, autoridades e prerogativas de que
na oceasião estiverem investidos os directores; e poderá autorizar os
membros na occasião desse conselho local ou qualquer delles a pre
encher quaesquer vagas nos mesmos conselhos e a agirem apezar
dessas vagas; e qualquer dessas nomeações ou delegações poderá ser
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feita nos termos e sob as condições que a direetoria entender; e a di
rectoria poderá em qualquer tempo destituir. qualquer pessoa nomeada
por essa fórma e annullar e variar essa delegação. Os privilegios e im
munidades conferidos pelo art. :1.02 aos dírectores applícar-se-hão igual
mente a um socio de qualquer conselho local e a qualquer director
local, gerente ou agente, que serão obrigados todavia a declarar a di
rectoria o seu interesse em qualquer contracto ou arranjo referente
ao qual tem de agir antes de o fazer.

142. Os directores poderão em qualquer tempo (por instrumento
de procuração sellada com o sello da. companhia ou de outra fórma)
nomear um ou mais directores ou qualquer outra pessoa ou pessoas,
procuradores ou agentes da companhia. para inspeccionar e apresen
tar seu relatorio sobre qualquer propriedade ou negocio da companhia
ou para regenerar, tomar ou receber a concessão, transíerencia ou
entrega, ou para desenvolver ou explorar qualquer arrendamento,
propriedade ou direitos adquiridos ou por adquirir pela companhia
ou para conseguir a representação da companhia em qualquer paiz ou
logar em qualquer parte do mundo ou para outros fins quaesquer e
com os poderes, autoridades e faculdades (que nunca excedam dos con
feridos ou exercidos pelos directores) e pelo prazo que os directores
opportunamente entenderem, e qualquer dessas nomeações (si os di
rectores entenderem) será feita em favor dos membros da directo
ria ou em favor ele qualquer pessoa ou companhia ou de qualquer so
cio, dírector, representante ou gerente ele qualquer companhia ou fir
ma, ou de outra íórma em favor de qualquer grupo fluctuante de pes
soas. Qualquer desses procuradores poderá ser autorizado pela dire
ctoria a substabelecer ou transferir todos ou quaesquer dos poderes,
faculdades e prerogativas de que gosarem na occasíão em favor de
outras pessoas, podendo destituir' essas pessoas e nomear outras.

143. Os directores poderão mandar escripturar em qualquer paiz
ou localidade um registro succursal ou registro dos socios residentes
nesse paiz ou localidade e os directores poderão opportunamente no
mear um funccionario em qualquer paiz ou localidade em que se escrlp
turar um registro para acceitar ou rejeitar transferencias e para di
rigir o registro das transferencias approvadas no registro succursal
desse paiz ou localidade, e cada uma dessas autoridades poderá, com
respeito a trausíerencía ou outros lançamentos que se haja de fazer
no registro succursal dos logares onde exercerem seus cargos, usar de
todos os direitos dos directores do mesmo modo e com a mesma latitu
de e efflcacia que se os dlrectores mesmos estivessem presentes nesse
paiz ou localidade e exercessem taes direitos, porém de modo que o
direito de rejeitar transferencias de acções em qualquer registro colo
nial seja semelhante ao contido nos estatutos na occasíão , Salvo o
disposto no Companies (Colonial Registers) Act de -/833 (lei dos Re
gistros Coloniaes das Companhias de 1883) e o que fica dito acima os
elirectores poderão opportunamente fazer os regulamentos que enten
derem com respeito ao modo de escrípturar esse registro ou registros
auxiliares.

144. Caso se estabeleça um registro succursal da companhia,
qualquer socio que desejar ter suas acções registradas nesse registro
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succursal poderá fazer um requerimento ao~. directores (na fórma
prescripta por elles) e os direetores podérão-Iaseu-críterío) indeferir
esse pedido ou, se entenderem, ao"receberem o certificado de acção
mencionado na petição entregar a esse soeío uma ordem para conse
lho local ou agencia do paiz : ou localidade em que esse registro sue
cursal for escripturado, mandando emittir um certificado referente ás
aeções nelle mencionadas, e depois disso não haverá mais riegóciações
ulteriores com essas acções no escriptorio registrado da companhia, e
ao ser entregue essa ordem no escríptorío do'conselho local ou da
agencia em que se escripturar esse registro auxiliar, O referido conselho
local ou agencia inscreverá as aeções nelle especificadas no registro
auxiliar a seu cargo e emittirá para esse sacio um certificado dessas
acções. Qualquer sacio cujas acções forem registradas em qualquer
registro auxiliar poderá requerer (nostermos presériptos pela direc
teria) ao conselho local ou agencia em que esse registro auxiliar for
escripturado para quesuas acções sejam trânsferidas para o registro,
e a agencia. ou conselho local desse registro' auxiliar podera, ao, re
ceber o certificada de .acções especificado nesse pedido, entregar a
esse sacio uma ordem para os directores mandando emittir um certi
ficado das acções nelle mencionadas e desse momento em deante não
haverá mais operações com essas acções no conselho local ou agencia,
e ao ser aprMentadaessa: ordem no escriptorio registrado da com
panhia os directores deverão emittir um certificado referente a essas
accões em favor desse sacio.

. -145. 'Cada. conselho' local ou agencia escrípturará um livro de
transferencias para registrar todas 'as negociações com as acções ins
criptas no registro succursal sob sua guarda, e esse livro de transfe
rericías e o.registro local serão escripturados o mais em dia que
for possível e cada conselho local ou agencia transmittirá aos di
rectores pelo Correio, uma vez por mez solar, no mínimo, cópias de
todos os lançamentos registrados nesse livro ele tránsferencias e
registro auxiliar a começar da ultima remessa anterior dessas
cópias, e os directores immediatamente mandarão fazer lançar em
duplicata esses lançamentos dos registros auxllíares para serem arehí
vados no escriptorio registrado da companhia em Londres, conforme
fica ulteriormente disposto nos presentes estatutos. A companhia man
dará escripturar em seu escriptorio registrado em Londres opportuna
mente, e na devida fórrna, uma duplicata de cada "um dos seus regis
tros auxiliares e nenhuma pessoa que for registrada em qualquer um
desses registros auxiliares como dono de acções terá direito de rece
ber qualquer aviso da' con:iphania, a menos e até que seja registrado
como possuidor dessas acções nesse registro duplicado, conforme ficou
dito acima, e sómente para o endereço para onde se devom remettér
os avisos nos termos dos presentes estatutos.

146. Os directores poderão praticar todos os actos e causas que
julgarem necessários ou precisos- para obter aIncorporação dos sacias
como eutídadepolítica ou social ou para' conseguir o reconhecimento
legal da companhia em qualquer paiz, estado ou territorio em que
qualquer das suas propriedades, bens, effeitos ou direitos possam ou
venham a estar situados ou em os quaes a companhia desejar explo-
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1'3.1' seus negocies, C poderão cumprir as exigencias t1L\ quaesquer leis
ou costumes tocaes que na sua opinião acharem necessarío ou conve
niente aos interesses da companhia cumprir.

A companhia poderá. exercer os poderes conferidos pela lei do
selIo das companhias de 1864 e os poderes dessas serão investidos,
nessa conformidade, aos dlrectores.

Aclas

147. Os dírectores ou commissões de dírcctorcs, respectivamente,
mandarão lavrar em livros competentes, actas:

a) de todas as nomeações de íunccionarios feitas pelos Dire
ctores ou suas commissões ;

b) dos nomes dos directores presentes em cada assembléa de dire
ctores e commissões de directores respectivamente, e para tal fim
cada director presente em cada assernbléa assígnará o seu nome em
um livro que será feito para esse fim ;

c) de todas as ordens expedidas pelos directores e cornmissões da
directoría; . '

d) da todas as resoluções votadas 13 actos praticados por todas as
assémbléas da companhia, da dírectoria e das suas respectivas com-
missões. .

E eada acta, como ficou dito acima, si for assignada pelo presidente
da asserribléaem que forem feitas essas nomeações ou em que
comparecerem esses dírectores 011 commlssões .dos mesmos, ou em
que se votarem essas resoluções 011 medídas.. conforme o caso, ou si
não houver presidente por um desses dlrectorss ou cornrnissão de di
rectores, conforme o caso, 011 pelo presidente .da próxima assernbléa
da companhia ou da directoria, ou commissão da directorla conforme
o caso, será prova evidente dos assumptos.nella declarados.

v - CONTAS EDIVIDE:mos

Fundos de'reserva e fundos s!/spemos

i48. A directorla poderá, antes de recommendar um dividendo,
pôr de parte dos lucros da companhia que deveriam ser distribúidos
como dividendos, a quantia ou quantias que a seu eriterío julgarem
conveniente,. para fundo de reserva, ou fundo suspenso, para fazer
face a divid<l~ ou outras emergencias, Para adquiri!' outras proprie
dades, ou para concertar e conservarquaesquer dos bens da com
panhia, ou para manter ou melhorar os bens, credites ou. a estabi
lidade da. companhia ou para compensar e equiparar dividendos;
porém a directoria não será. obrigada a reservar dinheiros pura
manter, renovar ou repõr .quaesquer bens, gastos ou interesses da
companhia. . .

1.49. Todos os dinheiros postos de parte conforme ficou dito acima
e quaesquer outros dinheiros da companhia que não forem immediata-

poder Executivo - '<)09 z3
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mente applícaveis para pagamentos a fazer pela companhia, poderão,
salvo o disposto no memorandllm de associação e nos presentes esta
tutos, ser empregados pela dírectoría do modo que ella opportuna
mente entender, especialmente na compra de'debentures em circulação
da companhia que poderão ser guardados como emprego de capital
ou para serem vendidos de novo.

:150. Salvo os direitos de possuidores de quaesquer acções com di
reitos especíaes de prioridade, preferencia ou privilegio, os fundos de
reserva e suspensos, ou quaesquer partes dos mesmos, poderão, em
qualquer tempo, quando assim o determinar a companhia em as
sembléa geral, ser empregados no pagamento de um dividendo aos
sacias ou poderão ser divididos entre os sacias como bonificação.

Dividendos

:15:1. Os directores poderão com a sancção da companhia em as
sembléa geral, opportunamente, declarar dividendos a pagar aos sa
cias, e poderão com identica saneção, pagar aos socios, em dinheiro
ou em especie, dividendos de bonificação dos lucros resultantes da
venda de bens, a maior. do valor pelo qua.l essa propriedade figura na
conta do capital, ou resultantes de qualquer outra operação que traga
um excedente na conta de capital, ou resultantes dos fundos suspen
sos que não forem necessarios para os, negocias da companhia.

:152. Salvo os direitos dos possuidores de quaesquer acçõescom
direito a qualquer prioridade especial, preferencia ou privilegio,todqs
os dividendos ou bonificações serão distribuidos aos sacias na proporção
das quantias pagas ou creditadas como pagas sobre suas acções, fi
cando entendido, porém, que si qualquer quantia houver sido paga
como adeantamento de chamadas do capital sob o fundamento de que
essa quantia deverá' vencer juros, tal quantia, emquanto vencer juros,
não participará dos dividendos ou bonificações.

:153. 'Os directores poderão, si entenderem, opportunamente, sem
a sancção da companhia, em assembléa geral, determinar e declarar
uma prestação a pagar aos socios por conta e como adiantamento do
dividendo ou bonificação pelo anno corrente.

:154. Não será declarado dividendo maior. do que o reeommen
dado pela directoria, porém a companhia em assembléa geral poderá
declarar um dividendo menor. Nenhum dividendo, prestação de divi
dendo ou bonificação será pagável a não ser dos lucros resultantes
dos negocias da companhia ou dos excessos verificados depois de
serem feitas as reservas do activo da companhia, sutâcíentes na
opinião da companhia para responder pelo capital da companhia na
occasião.

:155. A declaração da directoria da quantia de lucros líquídos da
companhia será para todos os etreitos concludente.

:156. Nenhum socio terá o direito de receber qualquer dividendo
ou bonífícação por acção registrada em seu nome emquanto não
houver pago todas as dividas, responsabilidades; obrigações ou com
promissos que tiver ou existentes com l!, companhia, pessoalmente ou
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conjunctamente com0!1tra pessoa,?u de outra fórma, .bem como t:?dos
os juros e dsspezas (81 houver) feitas pela companhia em relação- a
taes dividas ou compromissos; e os dírectores poderão, a seu criterío,
guardar essas dividas, obrigações, responsabilidades e compromissos'.

:157. O aviso.de qualquer dividendo que possa haver sido decla
rado será. dado aos socios que, de accôrdo com os presentes estatutos,
se acharem habilitados a receber ar íso da companhia.

:1.68. Nenhum dividendo ou bonificação por pagar vencerá juros
contra a companhia, em qualquer círcumstancía.

:I. 59. Uma transferencía de accões não dará o direito a qualquer
dividendo ou bonificação declarada sobre as mesmas, antes do registro
da transferencia, ameno sque esse dividendo ou bonificação já esteja
íncluido de modo expresso.

Contas

:1.60. Os dírectores mandarão escripturar a contabilidade da com
panhia, discriminando as quantias recebidas e gastas pela companhia.
e o motivo desses recebimentos e gastos, bem como os activos, creditas
e responsabilidades da companhía. .

161. Os livros de contabilidade serão escripturados no escriptorio
ou em outro lagar ou logares que os directores acharem conveniente.

162. Os. díreetores, opportunamente, determinarão si em qualquer
caso especial, ou geralmente, em' que occasíão legar e sob que con
dições ou regulamentos as contas e livros da companhia, QU qualquer
dellas, devem ser franqueadas ao exame. dos socíos, e nenhum socio
terá direito de examinar qualquer conta, livro ou documento da com
panhia, a não ser conforme disposto pelos estatutos, ou autorizado pela
dírectoría ou por uma resolução da companhia em assembléa geral.

163. Em assembléa geral ordinaria de cada anno, salvo na pri
meira assembléa geral da companhia (Constituinte) 'os directores sub
metterao á.companhia o balanço e a conta de lucros e perdas (si hou
ver) e esse balanço e conta deverão ser feitos (no caso do primeiro
balanço e conta) desde a data da incorporação da companhia ou (no
caso dos balanços e contas subsequentes) desde a data comprehendida
no ultimo balanço e conta, anteriores, até uma data nunca anterior
a quatro mezes da realização da assembléa geral.

Verificação de contas

164,. A companhia, em cada assembléa ordinaria, nomeará um
contador ou contadores juramentados, para exercerem essas funcções
até aproxima assembléa ordinaria. Si não forem nomeados contadores
juramentados em qualquer assembléa ordínariaç.a junta commercial
poderá, á requisição de qualquer sacio da companhia, nomear um con
tador jurainentado para Q anuo corrente e fixar aremtineração
que lhe deverá ser paga' pela çompanhlapelos seuaservíçoa. Um di
rector ou outro funccionarío da companhia, emquanto.estíver em exer-
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panhia. a não ser sacio, não poderá. ser nomeado contador juramen
tado.

165. Os primeiros contadores juramentados .poderão ser vno
meados pela directorla antes da assembléa constituinte, e si forem
nomeados desse modo exercerão suas funcções até a proxírna as
sembléa ordinaria, salvo si não forem anteriormente destituídos. por
resolução dos acclonistas em assembléa geral, caso esse em que os
aceíonistas nessa assernblóa poderão nomear contadores juramentados.

166. Os directores poderão preencher _qualquer vaga casual
de contador juramentado. porém., ernquanto -subsistir essa vaga, o
contador ou contadores sobreviventes ou que continuarem em exer
cicio poderão Iunccionar.

167. A remuneração dos contadores juramentados será. esta
belecida pela companhia em assernbléa geral. a não ser a de quaesquer
contadores juramentados nomeados antes da primeira assernbléa 01'
dinaria, ou que forem nomeados para preencher qualquer vaga casual,
que poderá sel' marcada pelos dírectores, - -

1G8. (i) Cada contador juramentado terá. direito de examinar em
qualquer occasiâo os livros e contas e fàcturas da companhia, e terá
o direito de exigir dos directores e Iuncciónarios da companhia as in
formações e explicações que forem necessárias para' cumprir os seus
deveres de contador juramentado. (2) Os contadores juramentados
deverão fazer um relataria aos accionístas sobre as contas por elle
examinadas e sobre cada balanço submettido á companhia em assem
bléageral, emquanto exercerem 'séus cargos e nesse relataria deverão
declarar: a) si obtiveram ou não todas as informações e explicações
que pediram j b) si, na sua opinião, o balanço a que sé referir o rela
taria se acha feito convenientemente e demonstrou de modo exacto e
correcto o estado dos negócios da companhia de accôrdo com as me
lhores informações e explicações' a elles dadas e conforme se vê dos
livros da companhia, (3)0 balanço deve serassignado pela directoria
representada por dous directores da companhia, ou si houver somente
um director por esse director, e o relataria dos contadores juramen
tados deverá. ser annexado ao balanço- e será inserido nelle uma re
ferencia ao relatorioe este deverá ser lido á companhia om assembléa
geral e deve ficar aberto e franqueado ao exame de qualquer accio
nísta (4). Uma pessoa que não um contador -jurarnentarlo que
se retirar, não poderá ser nomeada contador juramentado em urna
assembléa geral anuunl, salvo si um aviso dessa intenção de nomear
tal pessoa para o cargo de contador juramentado houver sido rv
mettido por um acçlonista á companhia, nunca menos de 14 dias
antes da assembléa -geral annual e a cornpauhia deverá remeuer
uma cópia desse aviso aos contadores Juramentados que S(', retirarem
e dará aviso disso aos accíonístas, por annuncio ou de qualquer
outro modo autorizado nos estatutos presentes, nunca meuos de sete
dias antes da assembléa geral aunual

Fica entendido que si depois do aviso da íntencão de nomear um
ccntadorjuramentado houver sido dado, for convocndauma assem
bléageraI annualpara urna data dahi a H- dias on menos da cxpe.
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dlção desse aviso, tal aviso, si bem quenão .haja sido dado no tempo
exigido por este artigo, -será considerado como remettido ou dado á.
companhia na devida fôrma e o aviso a remetter ou dar á companhia
poderá, em vez de ser remettido ou dado dentro do prazo exígido
neste artigo,set' remettido Ou dado ao mesmo tempo que o aviso da.
assembléageral annual .

:169, Cada conta dos directorcs, uma vez examinada e, approvada
em assernbléa geral,scl'á. conclusiva, salvo no que respeitar a.
qualquer erro encontrado deutro de 12 mezes da approvação da
mesma. Sempre que se descobrirum erro desses, dentro desse prazo,
a conta será corrigida innnediatarnente e, depoís dissso será con
cludente.

VI - AVISO

170. Um aviso poderá ser rernettído pel;t companhia a qualquer
sacio pessoalmente ou pelo correio endereçado ao sacio para o seu en
dereço registrado, conforme constar do r-egistro de sacias da com:"
panhia ,

i 7i. Todos os avisos que se tiver de mandar aos sacias, referentes
a qualquer' acção pertencente a donos coujunctos, serão' remettidos ao
sacio cujo nome figurar em prlmeíro no registro' de sacias e <i aviso dado
por essa forma será aviso sufficiente a todos os donos dessa acção,

172. Qualquer sacio descripto no registro de sacio com um ende
reço Ióra do Reino Unido, que opportunamente der a companhia um
endereço dentro do Reino Unido para o qual lhe poderão ser remet
tidos 'avisos, terá direito de receber avisos para esse endereço ; porém,
si não, fizer, não terá direito de receber avisos da compá.nhia [salvosi
for sacio com o endereço registrado no Reino Unido),

i 73. No caso da emissão de quaesquer uiarrants de acções au
torizada pela companhia" os dírectores poderão, opportunamente,
exigir que qualquer possuidor' dos mesmos que der' ou tiver dado o
seu endereço á companhia, conforme, o artigo supra, apresente o
seu warrant e lhes prove que é, ou, que ainda. é, ,o ,. possuidor do
warrant de acção em virtude do qual deu o seu endereço.

174. Qualquer aviso que seja dado por (orça dos presentes está
tutos será remettido ou enviado á. companhia deixando-o 'no escrí
ptorlo, ou mandando pelocorreio em carta franqueada dirigida á
companhia parll. o seu escrlptorlo, , ' '

1i~. Qualquer aviso feito pela companhia, si mandado pelo
correio, será considerado como mandado na oecasíão em que a carta.
que o contiver for lançada ao correio e para provar ess,aremessa.
basta provar que a carta. contendo o aviso foi convenientemente
endereçada e franqueada e posta no correio,

Vil~ lNDE)lNIZA9ÃO

17tL Os dlt'ilOt0l'82, d!l'eotOl'e~ lceaes, eontadcnea jUI'll<ment1\dos.
s(\Otlatll.ll!O e ont!'ós funoolol1l1l'lo8 di\ cGnlpllnh!ll., na OCOl1ãlíto, l} O~
(i'lIfilacH (ijllloIlVêl') OAlIin4f1 na (}r\H),~I!\(j j);J!IL f;(]nifl~illll9; em fllllH\Ro
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quer dos negocios, e em todos elles, e os seus herdeiros, testa
menteiros e curadores serão índemnizados e pagos dos activos e
lucros da companhia em virtude de quaesquer acções, custas, onus,
perdas, damnos e despezas que elles ou qualquer delles;: ou qualquer
de seus herdeiros, testamenteiros, curadores fizerem ou supportarem
em virtude de qualquer acto praticado, feito- ou que deixarem de
fazer no cumprimento dos seus -deveres, ou do seusupposto dever,
nos seus respectivos cargos ou posições, salvo si supportarem ou fi
zerem taes despezas em consequencia de suas proprias faltas volunta
rias, respectivamente ; e nenhum delles será responsável pelos actos,
recebimentos, negligencia ou falta dos outros, ou por tomar parte em
qualquer recebimento para fins de legalização da operação, nem res
ponderão por banqueiros ou outras pessoas com quem estiverem di
nheiros pertencentes á companhia em deposito ou em salvaguarda,
nem por insufflciencia ou deficiencia de qualquer garantia sobre a
qualquaesquer dinheiros pertencentes á companhia houverem sido
deposítados ou emprestados, nem por qualquerperda, accidente ou
damno que occorrer na execução de seus respectivos deveres ou
cargos, ou em referencia aos mesmos; salvo si taes occurrencias se
derem em virtude de faltas voluntarías suas ou negligencia.

VIII - LIQUIDAÇÃO

i 77. Si ao liquidar-se a companhia os activos forem mais que
sufficientes para reembolsar todo o capital- realizado, o excedente
eleverá ser distribuido por entre os possuidores das acções orelinarias,
na occasíão, na proporção do capital pago 0\1 que houver ele ser
pago sobre as acções por ellesrespectivamente possuídas no começo
da liquidação, além das quantias pagas como adeantamentode
chamadas. Si os actívos não forem sufficientes para reembolsar
todo o capital realizado, esses activos serão distribuidos de modo
que os prejuizos sejam supportados pelos socios, tanto quanto possivel,
na. proporção do que houverem pago ou que deverem pagar
sobre as acções por elles possuidas respectivamente no começo da
liquidação, além das quantias pagas como adeantamento de cha
madas.

Porém esta clausula não affectará os direitos dos possuidores de
acções emittidas em condições especiaes.

178. O liquidante em qualquer liquidação voluntaria, com syn
dicos ou compulsoria, poderá, com a sancção de uma resolução extra
ordinaria, dividir entre os contribuintes,em especié, todos ou parte
dos actívos da companhia e poderá, com identica sancção, entregar
todos ou qualquer parte dos activos da companhia em mãos de
trustees sob os truste, para beneficio dos contribuintes, que o liqui
dante, com identíca sancção, entender.

179. Qualquer desses liquidàntes( sem levar em conta os
poderes a elIes conferídos pelas leis das companhias corria poderes
addícíonaes) com o consenso de uma resolução especial poderão
vender as emprezas da companhia ou todos ou parte dós seus
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actívos, por acções integralizadas ou parte integralizadas, ou obri
gações ou por outro interesse em qualquer outra companhia ou com
panhias e poderão contractarpor meio de contracto de venda a dis
tribuição aos sacias, directamente, do producto da venda, na proporção
dos seus interesses respectivos na companhia.

180. No caso das aoções desta companhia serem de ditrerentes
classes, os directores, si a empreza ou todos ou parte dos activos da
companhia forem vendídos na conformidade do snemcrasuium e dos es
tatutos da companhia, on o liquidante, si for elIe que vender por força
do artigo precedente ou por outro motivo, poderão resolver a distrí
buição pelos possuidores de acções preferenciaes desta companhia de
obrigações de outra qualquer companhia ou companhias, ou de acções
de qualquer outra companhia ou companhias, com qualquer prefe
rencia ou prioridade, ou com maior quantia realizada do que as acções
distribuidas pelos possuidores e de acções ordinarias desta companhia;
e poderão mais, pelo contracto de venda, resolver a distribuição entre
os socios, directamente, do producto da venda em proporção dos seus
interesses respectivos na companhia; e poderão ainda pelo contracto
limitar um prazo, findo o qual as acções, obrigações ou outros inte
resses não acceitos ou que seja necessario vender sejam considerados
como havendo sido recusados e posteis á.disposição dá liquidante ou da
companhia compradora.

181. No caso de qualquer venda feita por força dos ultimos ar
tigos precedentes ou por força dos poderes conferidos pelo art. HH
da lei das companhias de 1862, nenhum socio terá o direito de exigir
que o liquidante deixe de executar a venda ou a resolução autori
zando a mesma, ou que compre o interesse desse socíonesta companhia;
porém, caso qualquer socío se recuse a acceitar, as acções, obrigações
ou interesse que, em virtude dessa venda, lhe couber, poderá dentro
de 14 dias da approvação dessa resolução autorizando a venda, por
aviso escripto ao liquidante, exigir-lhe que venda essas acções, obri
gações ou interesse, e que será feito acto continuo do modo que o
liquidante entender, e oproducto liquido dessa venda será entregue
ao socio que exigiu essa venda.

:l82. Qualquer venda ou arranjo ou resolução especial conâr
mando a mesma poderá mandar distribuir ou applícar' as acções,
dinheiro ou outros lucros a receber em pagamento, em desaccôrdo
com os direitos Iegaes dos contribuintes da companhia e, especial
mente, poderá conferir a qualquer classe direitos especíaes e prefe
rencíaes, ou poderá excluir das mesmas esses direitos e preferencías
no todo ou em parte; porém no caso de ser feito qualquer arranjo
especial, um sacio dissidente, nesse caso, usará dos direitos que lhe
confere o art. :l6:l dos Companies Acts (Leis das Companhias) de 1862.

No caso da liquidação da companhia, cada sacio da companhia
que não estiver na occasião na Inglaterra será obrigado dentro de
14 dias da approvação da resolução mandando liquidar voluntária
mente a companhia, ou da expedição da ordem de liquidação da.
companhia, a mandar um aviso escripto á companhia nomeando um
dono de casa em Londres a quem todas as intimações, avisos,notifi
cações de processos e julgados em relação á liquidação da companhia
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serão rernettídos, e na falta dessa indicação o ·liquidante da com
panhia tet'áa faculdade de nomear por esse sacio urna pessoa para
eSSJ fim, e o aviso feito a esse representante. quer seja nomeado pelo
accíonísta quer pelo liqiIidante,sel'á considerado aviso competente a
eSS3 sacio para todos os fins, e caso o liquidante faça tal nomeação, de.
verá. com a devida brevidade daruvlso dísso ao socío por .meío de an
nuncio no jornal Times ou por earta-regtstrada endereçada a. esse
socio para o seu endereço indicado no registro desocius da vcom-.
panhia, e esse a.viso será. considerado feito no dia seguinte ao que fôr
publicado esse aviso ou em que tõr lançada a carta no correio.

Nomes, endereços e qualificação dos subscriptol'es

Roberts Bruce A:nder30n - 5 Victorla Strcet, Londres S; W.·
engenheiro. '.' ''. '

George Wílliam Andersonv-ã' Victor; a Street, Londres S.' W. en
genheiro.

James Stewart- S BoúverléStreet, Londres E. ,C. jornalista.
John A. Heslop, commerciante, Dashwood House, New Broad

Street- E. C.
Thomas May, engenheiro civil, The Gas'vWórks, Hiehmond,

Surrey', '..
George Cutlíbert Davidson Phillips-52 Alrldalé Avenue, Chlswíok,

desenhista technico.
John Calvert Lamb, .empregado de engenheiros- 46 Elm 'Road

Erst Sheen, Surrey , ,
Thoinas Harold Bsnger, 4!J Blngham Hoad Addiseombe, con-

tador, Surrey, '
Datado do dia 29 de janeiro de 1909.
Testemunha das asslgnaturas acima:
Tolin. F. S. Gritlland - 28 Victorla Street, Westmlnster S. W. Ad

vogado.
Por cópia. conforme, H . F. Btrtlett, r sgistradot de sociedades

anouymas.
Um se110 inglez de um shillíng.
Colladas e devidamente inutilizadas tres estampilhas íngtezas

valendo collectlvarnente 'duas llbras eclnco shtüíngsesterlinos.
Registrada. sobn. 11.298 __ 2 de i'eVerairodo 1909.
O documento aclma, tradüzld« em folheto 'impresso, estava mar

cado com a lettra (C).

Certificado de incol'pol'açeio de lima companhia

Pelo presente certíâco que a 2llal'anhão Obras PltblitJa~ CampanYi
limitod fOI inQorpol'ado. da confcrmldade com as Lcls das Companhias
de 1862 L\FlOi como compl1nhia lImlt~dn. í\O~ 2 dias q<jfÉlVill'eil'(j

dfl !90~,



Ar.ros 00 PODER EXECUTlVO 3tH

Passado e por mim asslgnado em Londres neste dia 9 de revereíro
de 1909.-H. F. Bartlett, registrador de sociedades anonymas,

Um sellode cinco shillings impresso no documento supra.
Este documento estava. marcado com a inicial (H).

PnoCURAÇÃO A:'i.'iEXADA AOS DOCUUENTO JUI'I10

J1[f/I'C'Jda com a iniaial(A)

Saibam todos que a presente virem que a Maranhão ObraI Pu
blicas Company, limited, com o seu escriptorio registrado em Victoria
Street n. 5, na cidade de Westmínster; Inglaterra, no Reino Unido da
GranBretanha e Irlanda. Saudá.

Considerando que a companhia. é uma companhia incorporada na.
conformidade das.lelslnglezas conhecidas sob a denominação de Leis
das Companhias de 1862;a 1907, e cujos fins se acham mais explícíta
mente discriminados no memol'andwll de associação da reíérídacom
panhia e que comprehendem a exploração denegocios nos Estados
Unidos do Brazil; '.

E considerando que uma cópia certiâcadadocertlficado de Incor
poração.da companhia se acha aqui annexada. ;

E considerando que uma cópia certificada do memoran4um de
-associação e dos estatutos da companhia se acha igualmente anne
xada ao presente ;

E considerando que acompauhla deseja fazer. a nomeação abaixo
para os fins Infra especificados, fica pelo presente acto .constatado. e
provado que a companhia pelo presente nomeia Manoel Jansen Fer
reira e l\Iarianno Cerveira, doutores em direito ambos respectiva
mente do Rio de Janeiro (Capital Federal do Brazil) ou a qualquer
delles respectivamente, procuradores ou procUl'adorda compa:nhia,
conforme o caso, para, no nome e por parte da companhia, praticarem
os actos e cousas, e passarem, lavrarem e assígnaremos instrumentos
e documentos necessarios na opinião dos ditos procuradores .õú de
qualquer um delles para. estabelecerem legalmente os negócios da.
companhia no Estado do Maranhão ou alhures na. referida Republlca
dos Estados Unidos do Brazll.

E pelo presente fica expressamente declarado que, semprejuizo
dos poderes geraes anteriormente conferidos no presente aos rêtertdos
procuradores ou procuradór, estes ou este poderão fazer, no nome e
por parte da companhia, os seguintes actos e cousas : .

i O
, cumprir e observar por parte da companhia as disposições dos

codigos, leis ou decretos appllcaveís ás companhias estrangeiras que
fnnccionarem ou pretenderem funccionar nos Estados Unidos do
Brasil ;

2°, fazer todas as COQSa,s que forem necessarlas ou exigidas para.
obter o veconneoimanto legaJe a sua. entidade çivil na- R.epubiioa. dos
Estados ünídos do Bral!il o malsespeolalmente requerer, solicito.l' 0\\
-pedÍl'â.o CôVl3l'110 dnmesmo :paiz OLI flqllal(Hl~1' cJlItl'BdJ.utorldade GOro.
patanta :1 licanc:.a ou f:Hmldnilc d(~ ftmocimi!1.1J (j Qpf:H~;ll' na R~tiubH!1& i
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3°, acceitar, passar, authenticar, registrar earchivar noscar
torios competentes, no Rio de Janeiro (Capital Federal) ou em São
Luiz ou alhures no Estado do Maranhão, no Brazil supra mencionado,
todos os ducumentos, cessões, transferencías e garantias que a com
panhia ou seus procuradores ou procurador puderem opportunamente
julgar uteise necessarios ;

4", eleger ou acceitar domicilio e iniciar, proseguir, intimar ou
ser intimado em respeito á defesa, .composição ou desistencia de
quaesquer seções, processos, reclamaçõés, ..demandas e processos de
toda a sorte e comparecer e advogar em qualquer tribunal em
qualquer processo civil, crítníiial- ou commercíal qualquer;

5°, fazer, lavrar, passar, assignar e fazer todos os contractos,
aecõrdos, pagamentos, instrumentos; actos e causas que ,na opíníão
dos referidos procuradores ou do referido procurador, forem conveni
entes ou necessarios para os fins desta. procuração.

E pelo presente fica' declarado que os referidos procuradores ou o
referido procurador noexercío dos presentes ·poderes deverão se con
formar comas 'instrucções e ordens que, opportunamente, lhes forem
impostas pela companhia.

Fica entendido que nenhum governo, autoridade, firma ou pessoa
que tratar com os referidos procuradores ou como referido pro
curador ou com qualquer deIles terá de verificar si eIles ou elle estão
ou não agindo de accõrdo com essas instrucções e ordens e mesmo no
caso de qualquer -ínfracção por eIlesou por eIle commettida com res-:
peito a qualquer dessas instrucções ou ordens; respectivamente, e re
ferentes a qualquer acto, instrumento, -ou documento, estes serão
validos e obrigarão a companhia para -todos os fins e 'objectívos para
com o Governo, autoridade, firma ou pessoa qUI} tratar com esses pro
curadores ou com esse procurador.

E fica declarado finalmente pelo presente que este instrumento
de procuração será irrevogavel pelo prazo de seismezes contados da
data em que foi outorgado e vigorará até ser devidamente revogado.

Em testemunho do que The . Maranhão Obras Publicas Company,
limited mandou afflxar' o seu seIlo commum ao presente neste dia
9 de fevereíro de 1909, Estava '0' sello commumda The Maranhão
Obras Publicas Company, limited affíxado ao· presente na presença
dos directores Thomas Iiarolâ. Benger.-G. W. Anderson.

Assignado: Roberto Bruce A.nderson, secretario. (O sello da refe
rida companhia estava devidamente afflxado; conforme a declaração
anteriormente feita no presente.) .

Eu abaixo assignado, John Heathbote James, tabeiuao puouco
por alvará régio devidamente nomeado ajuramentado eem exer
cicio nesta cidade de Londres, pela: presente. certifico : Que o sello
social da sociedade anonyma denominada Ma1'anhão Obras Publicas,
Company, limited que se acha ao. pé da procuração no idioma ínglez
marcada "A» que vae aqui annexa sob o ·meu séllo offíclal, foi devi
damente affíxado perante' mím e em presença dos Exms. 81'S. Tho
mas Harold Benger e George William Anderson, directores, e Ro
berto Bruce Anderson, secretario da mencionada sociedade, tudo de
conformidade com uma deliberação votada pela junta dírectíva da
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mesma que me foi devidamente exhibida e tambem de aecõrdo com
as vigentes leis inglezas referentes a sociedades anonymas. Certifico
mais que o documento no mesmo idioma, marcado (B), annexo do
mesmo modo, é o certificado de incorporação da mesma sociedade e
que se achando autorizada com a assígnatnra que dou fé ser legi
tima do Exm. Sr. Herbert Fogelstrom Bartlett, 'registrador de socie
dades anonymas, tem todos os signaes de authenticidade exigidos
pelas leis inglesas. Certifico mais que o documento no dito. idioma
marcado (C), annexo de igual maneira, é cópia certificada da eserí
ptura social e dos estatutos da dita sociedade, a qual também se
acha autorizada pela assignatura do dito Sr. Bartlett e '.é em con
sequencia com os sígnaes de authenticidade exigidos pelas supra
ditas leis e por conseguinte todos os mencionados .dccumentós são
dignos de toda fé e credito, tanto nos tribunaes de justiça como
fóra delles. Em testemunho do que, .para fazer constar onde con
vier e para todos os effeitos legaes, passo a presente que assigno o
sello com o meu dito sello official em Londres, aos 9 dias de feve
reiro def909.-Johll H. James, tabellião publico. (Sello do referido
tabellião )

Uma estampilha de um shilling devidamente inutilizada.
Reconheço verdadeira a assígnatura de John H. James, tabellião

publico desta cidade e para constar onde convier a pedido do mesmo
passei a presente, que assignei e fiz sellar com o sello das-armas
deste Consulado da Republica dos Estados Unidosdo Brazíl, emLondres,
aos 10 de fevereiro de 1909.- T. Alves Vieij'a, consul geral.

Um sello consular de 5$ devidamente inutilizado.
Chancellado referido consulado.
Colladas aos documentos e devidamente inutilizadas na Recebe

daria do Rio de Janeiro tres estampilhas federaes valendo colectlva
mente 118500.

A assignatura do consul supra mencionado estava devidamente
legalizada na Secretaria das Relações Exteriores do Brazil em data de
20 de março de 1909.-Assignando pelo director geral, o chefe Ernesto
Aug. Ferreira, (Chancella da dita secretaria.)

Nada mais continham os referidos documentos que fielmente verti
dospropriosoriginaes aos quaesme reporto. Em fé do que passei o
presente que sello com o sello do meu offieio e assigno nesta cicladedo
Rio de Janeiro aos 20 de março de 1909.

Sobre quatro estampilhas federaesvalendo "oolleotivamente 29$-i00
Rio de Janeiro, 20 de março de -i909, Manoel de ,l[ntlôs Fonseca.
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DECRETO N. 7.377 - DE 30 DE 1I1ARÇO DE 1909

Declara de utilidade pubiicn a desapropriação de um terreno triangular na frente

do predio n. 151 da rua da Amcrica , na Capital Federal, e appro\"a li res
pectiva planta.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que lhe foi exposto, decreta:

Artigo unico. 'E' declarada de utilidade publica, para ° ne
cesssario melhoramento da Estrada de Ferro Central do Brazil, a
desapropriação, na fórma da lei, do terreno triangular na frente do
predio n. 154 da rua da América, nesta cidade, ficando approvada
nessa conformidade a respectiva planta que com este baixa, rubri
cada pelo director geral de Obras e Viação da Secretaria de Estado
da Industria, Viação e Obras Publicas.

Rio de Janeiro, 30 de março de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 7.378 - DE 30 DE 1I1ARÇO DE 1909

Crêa um Consulado em Colombo , ilha de Ceylão.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo art. 3° da lei n, 322, de8 de
novembro de 1895, decreta:

Artigo unico , Fica crendo um Consulado em Colombo, ilha
de Ceylão.

Rio de janeiro, 30 de março de 1909, 2Ia da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA,

Rio·Brq,lloo.
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DECRETO N. '1.379 - DE 30 DE MAJtÇà DE 1909
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Crca um Vice-Consulado em Corbija, na margem esquerda do Igarapé Eahht,

Rcpublica da Bolivla .

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil
decreta:

Artigo unico. Fica creado um Vice-Consulado em Corbija,
na margem esquerda do Igarapé Bahia, República da Bolívia.

Rio de Janeiro, 30 de março de 1909, ::n"da Republica.

AFFoNs0 Aucusro MOREIRA PJ;:NNA.

Rio-Branco .

DECRETO N. 7.380 - DE 30 DE ~lARÇO DE 19°9

Abre ao Mínísterlo da Fnzenda o credito de llo:(j{)()j\, supplcrncntar á verba c

Juros dos emprestimos do cofre de orphãos - no exercício de I <y:B.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no art. 33, n. 20, Jettra b, da lei
n. 2.°50, de 31 de dezembro de 1908, resolve abrir ao Ministério
da Fazenda o credito de 80:000$, supplementar á verba n, 27 do
art. 29 da lei n. 1.841, de 31 de dezembro de 1907, paraattender
ao pagamento de juros dos emprestimos do cofre de orphãos e da
quantia de IO:413$914, recolhida ao mesmo cofre em 27 de no
vembro de 1890, com juros devidos a Antonio Augusto de Ne
greiros Castro, filho do Dr. Francisco de Assis Negreiros Castro.

Rio de Janeiro, 30 de março de 1909, 21° da República.

AFFONSO AUGusto MOREIRA PENNA.

David Campista.
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DECRETO N. 7. 38I - DE 7 DE ABRI.L DE 1909

Abre ao lIIinisterio da Industria, Viação e Obras Publicas o credito de 250:000$ para

occorrer as uespezas com os trabalhos preparatorios do recenseamento
a realizar-se em 1910,

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante da lettra a, § l°, do art. rôda lei
n, 2 .050, de 31 de dezembro de 1908, resolve abrir ao Ministerio
da Industria, Viação e Obras Publicas o credito de 250:000$ para
occorrer ás despezas com os trabalhos preparatorios do recensea-
mento a realizar-se em 1910. .

Rio de Janeiro, 7 de abril de 1909, ~HO da Republica,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Miguel Calmon du. Pin.e Almeida.

DECRETO N. 7.382 - DE 15 DE ABRIL DE 1909

Abre ao Ministerio da Guerra o credito especial de 10:000$ para pagamento á

Sociedade .Tiro Nacio,nal de S. Paulo» do subsidio de que trata o art. lo da

lei n. 1.5°3, de 5 de setembro de 1900,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização conferida peloart, 8°,dalei n. r.50S, de
5 de setembro M 1906, e tendo ouvido o Tnbunal de Contas, na
fórma do disposto no art. 2°, §.2°, n. 2, alinea c, do decreto legis
lativon, 392, de 8 de outubro de 1896, resolve abrir ao Ministerio
da Guerra o credito especial de ro:ooo$,para pagamento á Socie
dade «Tiro Nacional deS. Paulo», incorporada, á Confederaçãodo
Tiro Brazileiro, do subsidio de que trata o art. l° da citada lei.

Rio-de Janeiro, 15 de abril de 1909, 219 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Hermes R. da Fonseca.
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DECRETO N. 7.383-DE 15 DE ABRIL DE 1<)09
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Cassa a autorização concedida pelo decreto n. 7.111, de~17 de setembro de 1908,
para a Sociedade Anonyma • Kosmos» sociedade nacional de pensões ::
talicias, funccionar na Republica.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil re
solve cassar a autorização concedida pelo decreto n. 7. II I, de 17
de setembro de 1908, á Sociedade Anonyma Kosmos (sociedade
nacionalde pensões vitalicias), para funccionar na Republica, por
não ter a mesma cumprido o disposto na clausula Sa do mesmo
decreto n, 7. 1 II •

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1909, 2Io da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA..

David Campista.

DECRETON. 7,384 -:. DE 15 DE ABRIL DE 1909

Approva, com modificações, os estatutos da Companhia de Seguros «Prevldencía
do Sul»

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl.-atten
dendo ao que requereu, em 6 de abril do corrente anno, a Companhia
de Seguros «Previdencia do Sul», com séde em Porto Alegre, Estado
do Rio Grandedo Sul, autorizada a funccionar pelo decreto.n, 6.136,
de 10 de setembro de 1906, resolve declarar semeffeito o decreto
n. 7.299, de 28 de janeiro deste anno, e approvar os seusnovos esta
tutos,apresentado~em assembléa geral extraordinaria realizada em 5 de
agosto de 1908, mediante as seguintes clausulas:

I •• A companhia continuará a observar todas as exígencías dos
regulamentos e leisvigentes ou que vierem a ser estabelecidas;

2.· Os estatutos que a este acompanham ficam approvados com a
seguinte alteração:

(C Substitua-se ° ultimo periodo do paragrapho unico do art. 19
pelo seguinte: Os lucros liquidas serão representados pelo excedente,
distribuindo-se, como dividendo, aos accíonístas até 20 % ao anno
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sobre o capital realizado, depois de deduzidas as gratíficaçõcs men
cionada, no art. 21, § la, dos estatutos; o restante LlOS lucros liquidas
será destinado: Ia % para um fundo supplcmcntar de reforço ás
reservas technicas ; 20 "l« para serem creditados a uma conta especial,
cuja ímportancia será rateada quinquennalmcnte entre os segurados
que tiverem apólices com cinco annos completos, pelo menos, e na
proporção da annuidade que tiverein de pacar no atino em que for
ieità esta distribuição; e 70-r para serem applicados conforme resolver
a assembléa geral ordinária.

Rio de Janeiro, 15 de abril dc 190-';, ::JI° daRcpublica.

Al'FO:'\SO AUGUSTO :'loREIR.\ PE:\:\A.

Dzvi.i C:1I11Pis!,1,

CO.1llpanhia "Prc"vl<lencia do Sub

• " I
ACTA N. 2- ASSE~lBLEA GERAL EXTRAORDl~ARI.\, REALlZA A E~l 5

De AGOSTO DE 1908

Aos cinco dias do mez de agosto de mil novecentos c Oito, pre
sentes, no edificio da Companhia «Prevldcncia do Sul". trinta c um
accionistas, representando por si e como procuradores de cutros.. seis
centas e oitenta e sete acções, veríficou-sc poder tunccíonar ti asscmbléa
geralextraordínaria, visto acharem-se reunidos ma's de dous terços ('O
capital social; e por isso o director da companhia Sr. Dr, Possidonio
M. da Cunha Junior indicou para presidir a sessão o accionísta Sr.
Manoel Carvalho da Costa, que roi unanimemente acccíto ,

Occupando este senhor a presideucia, convidou para secretaries os
Srs. Manoel Alves Soares e Francisco Nabuco Varejão, que tornarem
os seus respectivoslogares.

Declarou o Sr. presidente que. ele accórdo com o annuncin de
convocação dos accionistas, a assembléa alli reunida tinha que dclibei ar
sobre a reforma dos estatutos da companhia, c por isso cncarrcaava o
Sr. secretario de fazer a leitura do respectivo projccto . ~

Pedindo a 'Paltivra pela ordem, oaccíonísta Sr. Pedro l~cnjan im
de Oliveira prop"Qz"e foi acceito que .1 discU5S:IO c votação do projccto
de estatutos tivesse Jogar por capítulos, pois que fi asscmbléa tinha
conhecimento dos pontos em que se pretendia alterar a lei social c n
modo de resolver que lembrava trazia facílífadc e prestcz l na ('C

liberação.
O Sr. secretario leu então o seguinteprojecto de estatutos da

Companhia ({ Previdencia do Sul »:
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Estatutos da Companhia de Seguros « Previdencia do Sul ))

CAPITULaI

D~\ CQAIPAXHIA, SUA DENQ}l!XAÇ.:i:O, SEDE E FINS

Art. I. ° Sob a denominacão de « Previdencia do Sul » fica ior
ganizada urna companhia anonyrna para os fins consignados nestes
estatutos.

Art. 2. o A séde, fóro jurídico e administração da.companhia serão,
para todos os effeitos legaes, na cidade de Porto Alegre,' capital do
Estado do Rio Grande do-Sul.

Art. 3, ° O prazo da' duração da companhia .será- de: 90 annos; a
contar da data em' que ficou legalmente constituita, . podendo ser dís
solvida antes ou prorogado aquelle prazo, por deliberação da assernbléa
geral.

Art. 4. ° A companhia terá por objecto e fim effectuar seguros
sobre a vida, dotações e rendas vitalícias por todo e qualquer plano e
combinação- existentes, como sejam : seguro ordinarío de vida, capitaes
a prazo fixo, seguros dotaes, rnixtos ou simples, seguro por tempo
determinado, seguro industrial, finalmente, toda a classe de operações
e contractos de seguros, que repousem' 'sobre bases. scientiâcas e cujos
effeitos dependem da duração da vida humana.

Paragrapho unico. A companhia poderá operar, tambem sobre se
guros maritimos e terrestres, desde que lhe convenha e possa, .depoís
de preenchidas. as formalidades. exigidas pela Iei..

Art; 5 ..° Nosdous primeírosannos,' a contar da data do seu func
cíonamento. legal, a companhia não 'acceitará sobre.iuma só vida se
guro algum maior. de 50:00$000.

Paragrapho unieoFindo'aquelIe prazo, o limite máximo de cada
seguro será de 100.:000$000. .

Art. 6.° Poderá a companhia resegurar parte dos seus seguros,
dando preferencía.a companhias.nacionaes.

Art. 7.o Serã.éxígido o examemedíco do pretendente, nascornbí
nações de seguros.que-requererenr 'esta'formalidade.

Art. 8. 0 A: companhíapoderà crear succursaes ou constituir
agencias em qualquer dos Estados-da União ou no, estrangeíro, bem
como negociar os direitos e -responsabílidades de qualquenassocração
congenere.

CAPITULO II

DO CAPITAL E DOS ACCIONISTAS

Art. 9. 0·0 capital nominal da companhia é de r. 000: 000$, repre
sentado por.Looo acções nominativas de 1 :000$ cada uma.. todas sub
seriptas e com a entrada já effectuada de400io'

Art. 10. O capital realizado da companhia é de 400:000$, ou
40 e do capital nominal; sendo, porém, necessario, a directoría fará

Poder Executivo - IÇX-l) ~4
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novas chamadas, não podendo, entretanto, cada uma dellas ser supe
rior a IO %, nem ser exigida com intervallo menor de 30 dias.

Art. I I. OS accíonistas que não effectuarem as entradas do capital
subscripto nos prazos fixados pela directoria o poderão fazer nos 30
dias subsequentes, com a multa de 5 9/0 do valor da chamada.

Paragrapho unico. Decorridos os 30 dias de espera, se praticará
para com os accionistas que tiverem sido remissos o que determina o
art. 33 do decreto n. 434, de 4 de julho de 1891.

Art. 12. As transferencias de accões serão feitas no registro da
companhia, nesta cidade, mediante termo assignado pelos cedentes e
pelos cessionarios, ou seus procuradores.

Art. [3. No caso de transmissão a titulo de legado, successão
universal ou em virtude de arrematação ou adjudicação, o termo de
transferencia não poderá ser lavrado senão á vista de alvará do juiz
competente, do formal de partilha, ou de carta de arrematação ou adju
dicação.

CAPITULO II1

DAS RESERVAS, DAS TARIFAS E DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Art. 14. As reservas technícas destinam-se exclusivamente a ga
rantir o cumprimento dos contractos de seguro.

Art. 15. Para o calculo das referidas reservas a companhia ado
ptará a taxa de juro nunca inferior a 4 0/. conforme for determinada pela
directoria, de accôrdo com o conselho e com as tabellas de mortalidade
de actuarios competentes, modificadas de conformidade com os resul
tados obtidos por companhias que tenham operado na América do Sul.

Art. 16. As mencionadas tabelIas e os juros respectivos, com o
augmento necessarío, servirão de base para o estabelecimento das tarifas
relativas ás differentes combinações de seguros que a associação orga
mzar.

Art. 17. No dia 31 de dezembro de cada anno extrahir-se-ha uma
demonstracão especial relativa aos seguros com participação nos lucros,
levando-se'á conta de sobras 80 "l» do expediente que resultar das pre
stações recebidas referentes a estes seguros, depois de deduzida a ím
portancia dossinistrospagos ou já approvados, a do augmento da reserva
legal e a das contas de commíssões e de gastos geraes, que correspon
dam a estes seguros.

Art. 18. A importancia da conta de sobras será restituída aos segu
rados pela fórma prevista nas apolíces,

Art. 19. No dia 31 de dezembro de cada anuo proceder-se-ha ao
balanço geral das operações sociaes. .

Paragrapho unico. A conta de lucros e perdas é obtida do seguin
te modo:

Das receitas brutas deduzir-se-hão a importancía dos sinistros e
liquidaçõespagas ou já approvadas,a do augmento da reserva legal dos
seguros em vigor e das sobras creditadas aos segurados, de accôrdo
com o art. 17, e a das contas de commíssões e de gastos geraes. Os
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lucros liquidos são representados pelo excedente, distri buindo-se COmo
dividendo aos accionistas, depois de deduzidas as gratificações meu
cionadas no art. 21, § 10.

CAPITULO IV

DO EAIPREGO DOS FUNDOS DA COMPANHIA

Art. 20. Todos os tundas da companhia, á excepção das sombras
precisas para as necessidades do serviço, serão empregados de confor
midade com o § l° do art. 39 do regulamento a que se refere o decreto
n. 5.072, de 12 de dezembro de 1903, ou com as disposições que forem
estabelecidas de 'futuro,

CAPITULO V

DA ADMINISTRAÇKo

Art. 21. A administração da companhia compór-se-ha de tres di
rectores, eleitos por quatro annos e que dividirão entre si as suas attri
buições, conforme reclamar a conveniencia do serviço da associação.

§ r. o Os directores terão o ordenado annual de 6:000$ e mais uma
gratificação, corno estabelece o seguinte paragrapho :

§ 2. o Além do ordenado fixo, será abonada á dírectoria uma gratí
ficação correspondente a 10 "l; dos lucros líquidos que apresentar O ba
lanço.

A gratificação se repartirá igualmente pelos tres directores.
§ 3. o A assembléa g-eral de accionistas poderá abonar gratificações

especiaes a um ou mais dírectores, conforme as funcções que cada um
delIes exercer, comtanto que taes gratificações não excedam os venci
mentos dos respectivos administradores.

§ 4.° O mandato da directoria terminará na data em que se reunir
a primeira assembléa ordinaria, depois de completos os quatro aunos de
administração.

§ 5.0 A directoria terá tres supplentes, eleitos annualmente em
assembléa geral, por escrutrnio secreto.

§ 6.° Os directores e os supplentes poderão ser reeleitos.
§ 7.0 Os directores, antes de entrarem em exercicio, caucionarão,

cada um, dez acções da companhia.
Art. 22. São prohibidos de servir conjunctamente na directoría :
§ 1. 0 Ascendentes e descendentes, mesmo por affinidade.
§ 2. 0 Irmãos e cunhados, durante o cunhadio.
§ 3.0 Parentes colIateraes até o quarto gráo civil.
§ 4.° Os socios da mesma firma commercial e seus prepostos.
Art. 23. Quando, por motivo de faIlecimento, impedimento legal,

ou resignação do cargo, se verificar alguma vaga de director, será
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chamado um dos supplentes, sé a dírectoría julgar necessario. O mau"
dato do supplente durará sórnente até a primeira reunião M assembléa
geral ordinaria, que elegerá' outro dírector pelo tempo de exercíeío
restante daquelle.que motivou a vaga ...

Art. 24. Não podendo comparecer qualquer- director, por motivo
justificado, por mais de 30 dias, a dírectoria, 'se Julgar necessarío,
chamará um supplénte,

Art. 25. Os directores serão responsaveispelos seus actos de
mandatarios nos termos da. lei n. 3.150, de 4 de novembro de 1882, e
do decreton. 434, de 4de julho de 1891.

Art. 26. O mandato da directoría é pleno dentro dos limites
dos estatutos e da lei; e 'nelle se ..incluem os poderes 'de tran
sigir, renunciar direitos, hypóthécar' ou empenhar os bens .sociaes,
resolver amig-avelmente todas as questões da companhia' é demandar
activa e·passivamente.

Art. 27. São attribuíções e deveres da directoría :

§. 1. 0 Deliberar sobre todas as operações da companhia.
§ 2.0 Apresentar á assembléa geral, em sua reunião ordinaria, o

relatorio das.operações e do estado da companhia.
§ 3.0 Nomear e dispensar empregados, marcar e alterar os seus

vencimentos.
§ 4. 0 Fazer as chamadas do capítal rsubscrípto, na forma destes

estatutos.
§ 5.° Nomear e dispensar agentes e corretores, marcando-lhes a.

porcentagem.
§ 6.0 Executar e fazer executar todas as deliberações da assemblea

geral.
§ 7.° Constituir mandataríos, em .nome.dacompanhia, para defen-

der os seus díreítos, em juizo ou fóra delle,
§ 8.0 Assignar as acções.da companhia.
§ 9.° Confeccionar o regimento interno da companhia.
§ 10. Estabelecer a fórma das apolices ou contractos de seguros.
§ 11. Determinar as tabellas dos premias, que devem servir de

base ás operações -da c()~panhia,.tençloem conta o que indicarem a
sciencia actuarial e os dados da duração da existenciahumana.

§ 12. Archivaras observações c experiencias, suas 'ealheias, sobre
todas as questões de seguros de vida, no interesse de darás tabellas e
calcules da companhia o maior gráo- de certeza possível e todas as
garantias de previdencíascientífíca.

CAPITULO VI

no CONSELHO FISCAL

Art.2B.• O conselhofiscal.será composto de tres membros effectivos
e de tres supplentes, que serão eleitos annualmente pela forma prevista
raraeleição de directores, podendo ser reeleitos.
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Art. 29. SãO suas atiribuíções:

§ I. o Apresentar á assembléa geral ordinaria, no fim de cada anno
social, e, extraordinariamente, sempre-que.lhe for exigido, p:u:ecerclr~
cumstanciadosobre o estado, negocíose operaçõesda companhia.

§ 2. o Examinar si foram bem executadas 'as disposições dos esta-
tutos e as -deliberações da assembléàgeral. .

§ 3. o Denunciar os erros, faltas e fraudes que descobrír na.adrní-
nistração da companhia. . .

~ 4- o Conferenciar comadirectoria, sempre queentender,necessano
ou por ella for convidado. . .

§ 5. o Reclamar a convocação da assembléa geral de. accionístas,
quando haja motivo grave e urgente, podendo fazer dlrectamentea
convocação, si a isso a directoria se recusar.

S6:0 Durante o trimestre queprecede a reunião daassemblêageral
proceder a exame nos livros e documentos da.companhia-everltíear o
estado da caixa, afim de formular o seu parecer, que deverá ser entregue
á directoria, para" a publicação, como annexo, do relatorio annuaI.

Art. 30. Será nulla qualquer deliberação da assembléa !Seral sobre
approvação debalanços e contas, desde que nãó seja precedida do pa
recer do conselho fiscal.

Art. 3L,E' applícavel ao conselho fiscal a disposição .do.artvsa
destes estatutos.

Art. 3-2-. A responsabilidade civil e criminal dos membros do con-:
selho fiscal terá legar nos casosdeterminados pelos decretos ns. 8;821,
de 30 de dezembro.de 1882, e 434, de 4 de julho de 1891. . _

Art. 33. Cada membro do conselho fiscal perceberá a grallficaçao
de 600$000 •

CAPITULO VII

DA ASSE;\tBLÉA GERAL

Art. 34. A assembléa geral é a reunião de .todos os accionistas,
insc::ipt6s no registro da companhia oito dias antes de annunciada a
sessao.

§ 10 Para todos os effeitos podem os accionistasfazer-se repre
sentarnas assembléás rgéraes por procuração especial dada a aceto
nistas, e esta .poderá ser exhibida até o éncerraménto do livro de pre
sença.

§ 2 0
• As sociedades anonyrnas ou corporacões serão representadas

por um de seus mandatarios; as firmas socíaes, por um dos seus so
cios; as mulheres casadas, por seus maridos; os menores, os fallídos e
os interdictos, por seus tutores ou representantes legaes, devendo os do
cumentos comprobatorios do mandato ou representacáo ser entregues á
directoria tres dias antes da reunião. .

Art. 35. Para se constituir assembléa geral ordinaria é necessário
que; segundo o livro de presença, esteja representada, no minimo, a
quarta parte das acções erníttídas.
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§ I. o Si não se reunir numero sufficiente para constituir assembléa
geral, será, por annuncio nos jornaes, convocada nova reunião, com o
prazo de oito dias, e esta deliberará, validamente, qualquer que seja a
somma do capital representado.

§ 2.° Tratando-se, porém, da-reforma de estatutos, augmento de
capital ou liquidação da companhia, a assernbléa geral extraordinária
carece, para validamente constituir-se, da presença de accionistas que,
no minimo, representem dous terços do capital social.

Não se reunindo accíonístas que representem dous terços do capital,
serão convocadas novas reuniões, com intervallos de oito dias, obser
vando-se as disposições do decreto n . 43-f, de -+ de julho de 1891 .

Art. 36. Haverá annualrnenteuma assembléa geral extraordinária,
que deverá effectuar-se até fins de março, e as ordinarias que a dire
ctoria ou o conselho fiscal julgar necessarias, ou forem requisitadas á
dircctoria por sete ou mais accionistas, que representem, no minimo,
um quarto do capital da companhia e que exponham os motivos da
requisição.

Art. 37. A assembléa geral será presidida pelo accionista que for
indicado, com a approvação da mesma assernbléa,sendo chamados dous
accionistas para secretarios.

Art. 38. Nos trabalhos das assembléas geraes ordinarias guar
dar-se-há a ordem seguinte :

a) nomeação do presidente da reunião;
b) leitura do annuncío de convocação da assembléa, do relatório

da directoria e do parecer do conselho fiscal;
c) discussão e deliberação sobre contas e actos da directoria ;
d) considerações sobre os interesses geraes da companhia; .
e) eleição do conselho fiscal e dos seus supplentes, e dos directores

e supplentes, quando Jindo o seu mandato;
l) encerramento da sessão.
Art. 39. Os directores e fiscaes não poderão tomar parte nas vo

tações referentes ás contas ou actos administrativos em que tiverem
funccionado ; nem poderão, na qualidade de mandatários, representar
outros accionistas. Nenhum accionista poderá tambem votar em nego
cios que directa ou indirectamente lhes sejam relativos.

Art. 40. As votações das assembléas geraes serão apuradas, na
razão de um voto para cada acção, nos casos em que a lei permitte
serem feitas por escrutinio secreto; não podendo, porém, cada accío
nista ter mais de 50votos, além dos que lhe couberem como mandatario.

Art. 41. Quando tratar-se de augrnento ou reducção de capital,
de deliberar sobre a reforma de estatutos ou sabre liquidação da com
panhia, a votação será apurada pela maioria dos sócios presentes.
(Art. 133 do decreto n . 434, de 4 de julho de 1891.)

Art. 42. Na eleição de dírectores e de seus supplentes, bem como
na do conselho fiscal e supplentes, a votação se fará por acções, em
escrutinio secreto; nos demais casos, porém, será symbolica, salvo re
clamação de um ou mais accíonistas, com approvação da assernbléa.

Art. J.3. A convocacão da assernbléa geral ordinaria se fará por
annuncios nos jornaes, durante 15 dias, e as extraordinárias, com inter
1'''1110 razoavel, devendo sempre ser motivadas.
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Art. 44. A transterencia de acções será suspensa oito dias antes
daquelle que for marcado para a reunião da assembléa geral ordinaría ,

Art. 45. Nas attribuições da assembléa geral comprehende-se o
direito de:

§ 1. 0 Reformar os presentes estatutos.
§ 2. o Alterar o capital SOcial. '
§ 3. o Julgar as contas annuaes e dar ou negar quitação aos manda

tarios.
§ 4. o Eleger os directores, os fiscaes e seus respectivos supplentes,

podendo alterar-lhes os vencimentos.
§ 5.o Deliberar sobre a prorogação do prazo, duração, dissolução

e liquidação da companhia de 'conformidade com estes estatutos e com
a legislação vigente.

§ 6. o Tomar conhecimento de quaesquer propostas e resolver sobre
todos os interesses da companhia.

Art. 46. Todas as deliberações serão tomadas por maioria de
votos. No caso de empate nas votações por escrutinio secreto, decidirá
a sorte, e nas votações syrnbolicas, decidirá o maior ,accionista pre
sente.

Art. 47. A approvação, pela assembléa geral, das contas annuaes
e actos administrativos extingue completamente' a responsabilidade dos
mandatarios em relacão ao periodo das mesmas contas, salvo as hypo
theses previstas nos' arts. 74 e 75 do decreto u. 8.821, de 30 de de
zembro de 1882, e no decreto 434, de 4 de julho de 1891.

CAPITULO VIII

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 48. A directoria procurará sempre ultimar por meio de ar
bitros as contestações que se suscitarem na gestão dos negocios da com
panhia.

Art. 49. Os casos omissos nestes estatutos serão resolvidos de
conformidade com as leis em vigor.

Art. 50. A companhia é obrigada a fornecer aos segurados as
certidões de que precisarem a bem de seus direitos, pagando elles os
respectivos emolumentos.

Art. 51. Os accionistas reconhecem e approvam os presentes esta
tutos, acceitando a responsabilidade que lhes cabe por lei.

Os estatutos acima transcríptos foram approvados, sem debate, por
todos os accionistas presentes.

Foi então exhibida á mesa uma carta do director da companhia
Sr. major José Luiz Moura de Azevedo, actualmente no Rio de Ja
neiro, na qual elle, por motivo de saude, apresentava renuncia do cargo
que até então exercia.



376 ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Acceita a renuncia pela assembléa, que sinceramente lamentou o
motivo determinante da deliberação daqueIle director, o accionista
Sr . Manoel Alvaro Soares propoz, e foi unanimemente approvado,
um voto de agradecimento ao Sr. major Moura , de Azevedo pelos
serviços relevantes prestadosá « Prevídencia do Sul» 'como um de seus
incorporadores e como seu director.,

Nada mais havendo a tratar e nenhum accíonista tendo pedido
a palavra, o Sr. presidente encerrou a sessão,' da qual foi lavrada
a acta, em duplicata, assignada pelos accíonístas presentes, sendo um
exemplar para-o archivo da companhíae outro para ter odéstíno de-
terminado em lei. . .

Frederico Dexheimer, -i-Manoel Carvalho daCosta. -Pelo Banco
da Província, odirector Frederico.Dexheimer.:-: Pelo Banco do Com

rnercio , Barão da Silva Nunes, ,dired()r~gerente. ---:-Barão da Stlva
Nunes. - Pedro Chaves Barcellos:-:.. João Ardos. - Antonio Fran-
cisco ãeCastro. <-Eduarâa Secco. -Leopoldo Lemmert>« Luiz An
times & Comp ',-Lidz F. Antunes. - Por! procuração de Ventura P.
de Oliveira, Luiz Antunes & Comp. --:- Por procuraçãode Luiz Lara
F. Palmeira. P. B., Oliveira, - P. B.: Oliveira.-' Dr. Dionrsio Ca
beda Silveira. -Possidonio !vI. da Clt1Zhajlúlior:-Manoel pi ,-Ma
noel Alvaro Soares. -Dr. LicerioSeixas r-« José Affonso Travessos,
- Victor Barreto de,Oliveiras-« 'Manoel Alves do Valle Quaresma Ju
nior. - Marcellino Baptista Gonçalves; '- José Mai,ia Franco. -.Luiz
do Nascimento Ramos.- Por procuração de D. Generosa B. Ferreira
de Azevedo, Felisberto B. Ferreira de Asevedo i-s-Feiisberto B. Fer
reira de Azevedo. - F. de -Nabuco Varejão. -Mostardeiro Irmão &
Comp. -- A. Mostardeiro Filho. -DI'. [acintho L. Gomes. - João
Caetano Pinto. - Ignacio .Loureiro Chaves. - Por procuração de D.
Margarida Tavares, como tutora de seus filhos menores, Paulo, Ores
tes, Octávio e Estrella.s-- Ignacio Loureiro Chaves,

Junta Commercial de Porto Alegre, 28 de agosto de 1908.
N. 5.566. Certifico que a « Companhia Previdencia do Sul» ar

chivou nesta secretaria sob o numero acima, em virtude de despacho
da junta em sessão de hontem, a acta n '3da assembléa geràl extraor
dinaría, effectuada em 5 do corrente e que trata da reforma de seus es-
tatutos. .

Secretaria da Junta Commercial dePorto Alegre, 28 de agosto de
I908. -O secretario, Ignacio Loureiro Chaves.

(Estavam inutilizadas estampilhas federaes no valor de 5$500.)
Pagou ao fiscal I $ ,

Secretaria da Junta Commercial de Porto Alegre, 28 de agosto de
1908. - Octavio F. Teixeira, offícial. .
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DECRETO N. 7'385-DE 15 DE ABRIL DE 1909

377

Approva os projectos e orçamento na importancia de 4. 28S:7zr1l59z em ,supstituição,

dos que foram approvados pelo decreto n, 6.608, de 16de agosto' de 1907,
para a construcção de diversas obras no porto de Santos.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia Docas de Santos e tendo
em vista as informações prestadas a respeito, decreta:

Artigo unico, Ficam approvados os projectos e orçamentos
que com este baixam, rubricados pelo director geral de Obras e
Viação da respectiva Secretaria de Estado; em substituição dos que
foram approvados pelo decreto n. 6.608, de 16 de agosto de 1907,
com referencia á construcçãono l?orto de Santos das seguintes
obras: armazens ns , 14 e 15 na importanciaa de 509: 144$630;
armazéns ns, 13, 16 e 17 na importancía de 724: 177$058;, armazens
externos ns. Ill e IV na importancia de 1.508:074$452, e obras
complementares na área em, que são projectados os referidos ar
mazens, na importancia de. 1.544:325$452. A despeza, na impor
tancia total de 4.i8!5:72I$S92,correspbndente aos orçamentos, por
essa fórma approvados, será addicionada ao capital da companhia.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1909; 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Miguel Calmon du Pin. e Almeida.

DECRETO N~ 7.386 - DE 22 DE ABRIL DE 1909

Crêa mais uma brigada de infantaria de guardas nacionaes na comarca- da

capital do .Estado da Bahia.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da capital do
Estado da Bahia mais uma brigada de infantaria, com a designação
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de 171a que se constituirá de tres batalhões do serviço activo
ns. SI! 1 SI2 e SI3 e um do da reserva, sob n. 171°, os quaes
s~ organizarão com os guardas qualificados nos districtos da refe
nda comarca; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 22 de abril de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 7.387 - DE 24 DE ABRIL DE 1909

Manda executar a Convenção Radiotelegraphica, o accõrdo addicional, pro to
collo final e respectivo regulamento, concluídos em 3 de novembro de 1906
entre o Brazil e varias Potencias,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Tendo sanccionado, por decreto n. 1.775, de 8 de novembro de

:1907, a. Resolução do Congresso Nacional de 6 do mesmo mez, que
approva a Convenção Internacianal Radiotelegraphica, o accõrdo addi
eíonal, o protccollo ' final e o regulamento respectivo, concluídos e
assignados em Berlim a 3 de novembro de 1906, e havendo sido depo
sitadas na mesma cidade as competentes ratificações em 2 de julho
do armo proximo findo, decreta que sejam observados e cumpridos
tão inteiramente como nelles sé contêm.

Rio de Janeiro, 24: de abril de :1909, 210 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Rio-Branco.

Tl'aducção

Convenção Radiotelegraphica Internacional

Os abaixo assignados, plenipotenciarios dos Governos dos Paizes
abaixo enumerados, tendo se reunido em conferencia em Berlim,
firmaram, de commum accôrdo e sob reserva de ratificação, a
Convenção seguinte:

Art. 1. 0 As Altas Partes contractantes se obrigam a applicar
as disposições da presente Convenção em todas as estações radio-
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telegraphícas - estações costeiras e estações de bordo - abertas ao
serviço da correspondencía publica entre a terra e os Davias no
mar, que sejam estabelecidas ou exploradas pelas Partes contra
ctantes.

Obrigam-se, outrosim, a impor a observancia dessas disposi
ções ás emprezas particulares autorizadas, quer a estabelecer ou
a explorar estações costeiras radíotelegraphícas abertas ao serviço
da correspondencia publica entre a terra e os navios no mar, quer
a estabelecer ou a explorar estações radíotelegraphicas abertas ou
não ao serviço da correspondencia publica a bordo dos navios que
tragam o pavilhão dellas.

Art. 2. c Chama-se estação costeira qualquer estação radíotele
graphica estabelecida em terra firme ou a bordo de navio ancorado
com demora e utilisada para a troca da correspondencia com os
navios no mar.

Qualquer estação i-adiotelegraphica estabelecida em navio, a não
ser embarcação fixa, chama-se estação de bordo.

Art. 3. ° As estacões costeiras e as estacões de bordo serão
obrigadas a trocar reciprocamente os radiotelegrammas, sem dís
tincção do systema radíotelegraphico adaptado por estas estações.

Art. 4.° Não obstante ás disposições do art. 3°, poderá uma es
tação ser dedicada a serviço de correspondencia publica, restricto,
determinado pelo objecto da correspondencia ou por outras circum
stanclas independentes do systema empregado.

Ar. 5. o Cada uma das Altas Partes contractantes se obriga a
mandar ligar as estações costeires á rêde telegraphica por fios espe
ciaes ou, pelo menos, a adaptar outras medidas que assegurem com
municação rápida entre as estações costeiras e a réde telegrnphica..

Art. G.O As Altas Partes contractantes darão umas as outras
conhecimento dos nomes das estações' costeiras e das estacões de
bordo mencionadas no art. 10, assim como de todas as indicações
capazes de facilitar e de accelerar as communicações radiotelegra
phícas, que serão especificadas no regulamento.

Art. 7.0 Cada uma das Altas Partes contractantes se reserva a
faculdade de prescrever ou de adrnittír que nas estações mencionadas
no art. 10, independentemente da installacão cujas indicações serão
publicadas de conformidade com o art. 60 , outros dispositivos sejam
estabelecidos e explorados, teudo por fim alguma transmissão rádio
telegrapica especial, sem que as minudencias desses dispositivos sejam
divulgadas.

Art. 8. c A exploração das estações radíotelegraphícas será orga
nizada, tanto quanto possivel, de modo que não perturbe o serviço de
outras estações da especie ,

Art. 9.0 As estações radiotelegraphicas serão obrigadas a acceitar
com prioridade absoluta os pedidos de soccorro procedentes dos na
vios, a responder nas IDCSID(tS condições a esses pedidos e a lhes dar °
andamento que couber.

Art. 10. A taxa total dos radiotelegrammas abrangerá

10. taxa relativa ao percurso maritímo, a saber:
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a), a uuca costeira, que pertencerá á estação costeira;

b), a taxa de bordo, que pertencerá á estação bordo j

2°, a taxa para transmissão nas linhas da rede teiegraphica, cal-
culada segundo as regras geraes. . _

A Importancia da taxa costeira será submettida á approvação do
Governo de que depender a estação costeira; a da taxá de bordo á.
approvaçãc do Governo cujo pavilhão o' navio arvorar. ..

Cada uma dessas duastaxasdeveráser fixada segundo a tanifa
por palavra pura e simples, com um mínimo facultativo' de taxa' por
cada radíotelegramma, na base da remuneração eqüitativa dá tra
balho radiotelegraphlco, ,Nenhuma. dellas 'poderá ultrapàssar um
maxímo a fixar pelas' Altas Partes contractantes. ' .

Todavia, cada uma das Altas Partes contractantes terá a facul-:
dade de autorizar taxas superiores a esse maxímo, no caso .de es~a-,
ções de alcance superior a 800,kilornetros, ou de estações excepcio
nalmente dispendiosas, em virtude das condições materiaes de sua'
installação e de sua exploração ~ .

Com relação aos radiotelegrammas procedentes de'úrn paiz ou a
elle destinados e trocados directamente com as estações costeiras desse'
paiz, as Altas Partes contractantes darão umas as outras conheci
mento das taxasupplioaveís á transmissão nas linhas das respectivas
rédes telegraghícas , Essas taxas serão as resultantes do pnnclpíóde
que a estação costeiradeverá ser considerada estação, de procedencia
ou de destino.' '.

Art. H. As disposições da presente Convenção são completadas
porum Regulamento,' que tem o mesmo valor e éntrará em vigor 'ao
mesmo tempo que a Convenção. .' . .

As prescripçõés ' da presente Convenção e do Regúlameuto á,
mesma relativo, poderão ser em 'qualquer época modificadas de
corrimum accôrdo pelas Altas Partes contractautes , Periodicamente
se .realizarão conferencias. de plenipotonciarios ou coníerencías ITl~
ramente administrativas,' 'segundo se tratal' .da Convenção ou do;
Regulamento; cada couterencía fixará o legar e a época da reunião
seguinte. ., . . , . . .

Art. 12. Essas conferencias serão compostas de delegadosdos'
Governos dos paizes contractantes. . ' . ,

Nas deliberações cada paíz disporá de um uníco' voto.
Si qualquer Governo .adherir á Convenção por suas colonías,

possessões ou protectorados, as conferencias ulteriores poderão de
cidir que se considere constituir o conjuncto ou parte dessas colonias,
possessões ou protectorados um paiz, para applioação da alineapre-'
cedente. Todavia, o numero dos votos de que 'disporá qualquer Go-:
verr;t0, inclusive suas colonias, possessões ou protectorados, não po
dera, exceder a seis.

Art. J3. Haverá uma Secretaria internacional incumbida de
reunir; coordenai' epublicar os esclarecimentos de qualquer natureza
relativos a radiotelegraphia de instruir os pedidos de modificação da
Convencão e do Regulamento, de mandar promulgaras alterações
adoptadas e, em geral, de proceder a quaesquer trabalhos admínís-
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trativos que lhe sejam afíectos no interesse da radíotelegraphía in
ternacional.

As despezas desse instituto ficarão a cargo de todos os paizes
contractantes .

Art.:14. Cada uma das Altas Partes contractantes se reserva a
faculdade de ' fixar as condições nas quaes admitte os radiotele
grammas procedentes de ou destinados a estação, quer de bordo, quer
costeira, que não esteja sujeita as disposições da presente Convenção.

Desde que. um radiotelegrarnma seja: acceito, deverão ser-lhe
applícadasas taxas ordinarías.; . .

Dar-se-há curso a qualquer radiotelegramma procedente de es
tação de bordo e recebido por estação costeira de paíz eontractante,
ou acceito em transito pela Administração de paiz contractante .

Dar-se-haigualmente curso a qualquer radíotelegramma destinado
a navio, si a administração de um paiz contractante houver aeceítado
o respectivo deposito ousi a administração de um paíz.contractante o
houver aoceitaão em transito de um paiz nãocontractante, reservado
á. estação costeira o direito de recusar a transmissão á estação de
bordo dependentede paiznão contractante ,

41'1. ·J5. As disposições dos. arts .. 8° e 9° desta Convenção são
igualmente .a~plicav:eis..ás ínstallações radíotelegraphícas que não
s~JaIP: as mencionadas no art. 1°. . ..

Art. 16. Os Governos que não. tomarem parte na presente Con
venção serão admittidos, a seu pedido, a adherír á mesma.

Essa adhesão será notificada por: viavdiplornatica áquelle dos
Governos contractantes em cujo seio se houver reunido a ultima
conferencia e por este a todos os outros.
. A adhesão importa de pleno direito em annuencia a todas as

clausulas da presente Convenção e admissão em todas as vantagens
na mesma estipuladas.

Art. 17. As disposições dos arts. 1°,2",3°,5°,6°,7°,8°,11,12 e
17 da Convenção Telegraphica Internacional de· S. Petersburgo.de
10/22 de julho de 18,5 são applícavels á radiotelegraphia internacional.

- Art. 18. Em caso de díssentimento entre dous ou vários Go
vernos eontractautes, relativamente á interpretação ou á execução,
quer da presente Convenção, quer .do Regulamento previsto pelo
art. 11, a questão em Iitigio poderá de. çommum accõrdo, ser sub
mettida a julgamento arbitral. Nesse caso, cada um dos Governos
litigantes escolherá outro não interessado na questão.

A decisão dos arbítros será toinada por maioria absoluta de votos.
Em caso de empate, os arbitres escolherão, para resolver a des

intelligencia, outro Governo contraétante, igualmente desinteressado
no litigio.Na falta de accõrdo em. relação a essa escolha, cada ar
bitro proporá um Governo contractante desinteressado, e entre os
Governos propostos se tirará a sorte. A realização do sorteio caberá
ao Governo em cujo -tei'l'itol'io fuuccionar a "Secretaria internacional
prevista no art. -13.

Art. 19. As Altas Partes contractantes se obrigam a tomar ou a
propor ás respectivas legislaturas as 'medidas necessarias para asse
gurar a execução da presente Convenção.
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Art. 20. As Altas Partes coutractantes communícarão umas ás
outras as leis que já tiverem sido expedidas ou que vierem a ser nos
respectivos Paizes relativamente ao objecto da presente Convenção.

Art. 21. As Altas Partes eontractantes conservarão inteira liber
dade relativamente ás installações radiótelegraphicas não previstas
no art. i 0, e principalmente ás installações na vaes e militares, as
quaes ficarão sujeitas unicamente ás obrigações previstas nos arts. 8°
e 9° da presente Convenção. .

Todavia, quando essas installações servirem á correspondencia
publica, conformar-se-ão, para execução desse serviço, com as pres
cripções do regulamento, no que respeita ao modo de transmissão e á
contabilidade.

Art. 22. A presente Convenção será posta em execução a partir
de 1 de julho de 1908, e continuará em vigor por prazo indeterminado
e até expirar um anno a contar do dia em que for feita a denuncia.

A denuncia produzirá etreito em relação ao Governo em cujo
nome tiver sido feita. Para as outras Partes Contractantes a Con
venção permanecerá. em vigor.

Art. 23. A presente Convenção será. ratificada e as ratificações
serão apresentadas em Berlim no mais breve prazo possível.

Em fé do que os plenípotenciarlos respectivos assignaram a Con
venção em um exemplar, que ficará depositado nos archivos do Go
verno Imperial da Allemanha e do qual será entregue urna cópia a
cadaParte ,

Feita em Berlim, em 3 de novembro de i 906.

IJ I AlI . I' fKraethe ,e a emanna ...•.... '1. Sydow .

rCharlemagne Tower.
Pelos Estados Unidos da! H. N. Manney,

America. 'i James Alien.
[John 1. Waterbury ,

Pela Argentina ......•... J. Olmi.

. [Barth.
Pela Austria 'I Fries.

L

fPierre de Szalay ,
Pela Hungria..........•. { Dr , De Hennyey ,

LHoliós.

P I B I
. fF. Delarge ,

e a e glCa , •.. LE. Buels.

Pelo Brasil .....•.. . •.. " César de Campos,
Pela Bulgaria . .. . . .... .. IV. Stoyanovitch.

. j J. Muüoz Hurtado.
Pelo Clule.......•.....• '1. J. Mery ,
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Pela Dinamarca .•....... ~N
I

. P' ,~raYIe
t
r.

l • 'L voe1 z.

pgnacio Murcia .
I Ramón Estrada.

P I H h IRaphael Ravena.
e a espan a ..•.•. ; ..• i Isidro Calvo,

IManoel Noriega.
l Antonio Pelaez-Campoma nes.

rJo. Bordelengue.
P I F' . , L. Gashard.e a 1 ança " Boulanger.

LA. Devos.

rA. Babington Smith.
Pela Grau-Bretanha, ..... ~ A. E. Bethell.

in. L. Hippsley.

Pela Grecia ....•....... T. Agryropoulos.
Pela Itália. J. Colombo.

íOsuke Asano,
IRokure Jashiro.

Pelo Japão .............• i Skunkischi Kimura ,
IZiro Tanaka.
lSaburo Hyakutake

Pelo l\lexico............. José M. Perez ,
Por lIfonaco............. J. Depelley.

P IN' ir f Heftye.e a. 01 nega .....•...... 'L O. T. Eidem.

[Kruyt.
Peloe Paizes-Baíxos ....•. ~ Perk.

[Hoven,

Pela Persia............. Hovhannes Khas,
Portugal. . . . . . . . . . . . . . .. Paulo Benjamin Cabral Por.
Pela Houmani.a .......•. Cr. Gerkez.

I
rA. Eíchholz,
A. Euler.

Pela Russia .•.....•...•. ~ Victor Bilibine,
'l A. Remmert.
W. Kédrine

S . rHerman Rydin.
Pela uecia '1 A. Hamilton.

Pela Turquia. . . . . . . . . . .• Nazif Bey.
Pelo Uruguay........... F. A. Costanzo.

383
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COJIPROMISSO ADDICIONAL

Os abaixo assígnados, plenípotenciarios dos Governos da Allerna
nha, dos Estados Unidos da America, da Argentina, da Austria, da
Hungria, da Belgica, do Brazil, da Bulgaría, do Chile, da Dinamarca,
da Hespanha, da França, da Grecia, de lI1onaeo,' da Noruega, dos
Paizes Baixos, da Roumania, da Russia, da Suecia, da Turquia e do
Uruguay, se obrigamappliear,·a partir da data em que for posta em
vigor a Convenção, as disposições dos artigos addieionaes seguintes :

I

Toda estação de bordo, de que trata o art. l° da Convenção,
será. obrigada a lntercommunícar com qualquer outra estação de
bordo, sem distiueção do systema radio-telegraphico, adaptado, respe
ctivamente, por essas estações.

H

Os Governos que não adherirarn.ao artigo acima poderão a qual
quer tempo, adoptando a norma indicada no art. 16 da Convenção,
dar a conhecer que SQ obrigam applicar as disposições respectivas.

Os que adheriram ao artigo acima poderão a qualquer tempo, nas
condições previstas no art. 22 da Convenção, dar a conhecer sua
intenção de deixar de applicar as disposições respectivas.

JlI

O presente compromisso será ratificado e as ratificações serão
apresentadas em Berlim no mais breve prazo possível,

Em fé do que os plenipotenciarios respectivos assignaram o pre
sente compromisso em um exemplar, que ficará depositado nos 11.1'
chivos do governo Imperial da Allemanha e do qual será entregue
uma cópia a cada parte .

Feito em Berlim, em 3 de Novembro de f 906.

j Kraetke ,
Pela Allemanha. . . .. . ..... l Sydon.

Pelos Estados Unidos da Ame-{Charlemagne Tower,
rica. LH. N. Manney ,

íJames Allen.
Pela Argentina -1 Jhn r. Waterbury ,

[r. OImi.

P I A • [Barth ,
e a Austría "[Frles.
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rPierre de Szalay,
Pela Hungria , .• ·;Dr , de Hennyey.

lHollós.

P I B I . f F. Delarge ,
e a e gica I E. Buels ,

l

Pelo Brazil , " Cesar de Campos.

Pela Bulgária ~ " IV. Stoyanovitch.

C '1 rJ. Muüoz Hurtado ,
Pelo hl e tJ. Mery.

P I D· f N. R. Meyer ,
e a mamarca '1I. A. Voehtz.

fIgnacio l\Iurcia.
I Ramón Estrada.

. I Rafael Rávena.
Pela Hespauha i Isidro .Calvo.

IManoel Noriega.
l Antonio Peláez-Campomanes,

rJ. Bordelougne.
P I F L. Gashard.e a rança 1

1
Boulanger,

li\.. Devos.

Pela Grecia T. Argyropoulos.
Por l\Ionaco. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. J. Dep.elley.

Pela Noruega {g~f~eEidem.

" fKruyt.
Pelos Paízes-Baixos.............• 1Perk.

l Hoves.

Pela Roumania.. . . . . . . . . . . . . . . .. Gr. Cerkez.

fA. Eichholz
J A. Euler.

Pela Russia ......•............. i Victor BiIibine.
I A. Remmert.
l W. Kédrine.

Poder Executivo - 1')')<)

38v
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P 1 S . í Herman Rydin.e a ueeia ~ A H iltl . ann on.

Pela Turquia ...... , •• , . • •. . Nazi!Bey.
Pelo Uruguay.. , .....•..••. , F. A. Costanzo.

PROTOCOLLO FINAL

No momento de proceder á. assígnatura da Convenção celebrada
pela Conferencia Radíotelegraphíca Internacional de Berlim, os plení
potenciados abaixo assignados aecordaram no que se segue:

I

As Altas Partes contractantes concordam em que na proxíma
Conferencia o numero 4e votos de que cada paiz disporá (art. i2
da Convenção) serárésolvídono inicio das deliberações, de modo que
as colonías, possessões ou protectorados admittidos a ter voto possam
exercer o direito de votar no decurso de todos os trabalhos dessa Con
ferencia

A decisão tomada terá effeito immediato e ficará em vigor até
modificação por Conferencia ulterior.

No que respeita. á proxima Conferencia, os pedidos relativos á
admissão de novos votos em favor de colonias, possessõesou pro
tectorados que tiverem adherido á Convenção serão dirigidos á Secre
taria Internacional pelo meROS seismezes antes da data da reunião
dessa Conferencia. Esses pedidos serão immediatamente notificados
aos outros Governos contractantes, os quaes poderão, no prazo de
dous mezes, a. partir da entrega da notificação, formular pedidos se
melhantes.

II

Cada Governo contractante pode reservar-se a faculdade de de
signar, segundo as circumstancias, certas estações costeiras que serão
isentas da obrigação imposta pelo art. 3° da Convenção, sob a con
dição de, uma vez applícada essa medida, serem abertas no seu terrí
torio uma ou mais estações sujeitas ás' obrigações' do art. 3° e que na
região servida pelas estações isentas assegurem o serviço radiotele
graphíco de modo a: satisfazer as necessidades da correspondencia pu
blica. Os Governos que desejarem reservar-se essa faculdade deverão
notíücal-o pela fórma prevista na segunda alínea do art. i6 da Con
venção, o-mais tardar tres meses antes de ser posta em vigor a Con
venção, ou no caso de adhesões ulteriores, no momento da adhesão.
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Grecia.
Mexíco ,
Monaco ,
Noruega.
Paizes Baixos.

Roumania.
Russia.
Suecia.
Uruguay.

Os paizes cujos nomes seguem declaram desde já que não se re-
servarão essa faculdade :

Allemanha.
Estados Unidos da America.
Argentina.

Austria.
Hungria.

Belgica.

Brazil.
Bulgaria.
Chile.

IH

O modo de execução das disposições do artigo precedente de
pende do Governo que usar da faculdade de isenção j esse Governo
terá plena liberdade de decidir, de .vez em quando, a seu proprio
juizo, quantas e quaes estações serão isentas. Esse Governo terá.
a mesma liberdade no que respeita ao modo de execução da con
dição relativa á abertura de outras estações sujeitas ás obrigações
do art. 3° e que assegurem o serviço radiotelegraphico na região
servida pelas estações isentas, de modo a satisfazer as necessidades
da correspondencia publica.

IV

Fica entendido, que, afim de não obstar os progressos .scíentíâcos,
as disposiçõesdo art. 3°da Convençãonão impedem o emprego eventual
de systema radiotelegraphico incapaz de communicar com outros sys
temas, comtanto que essa incapacidade seja, todavia, devida á natu
reza especifica desse systema e não resulte de dispositivos adoptados
unicamente com o intuito de impedir a intercommunicação.

V

o facto de adherir á Convenção um Governo que tenha colonias,
possessões ou protectorados, não importará na adhesão dessas colonías,
possessões ou protectorados, salvo declaração para esse fim da parte
desse Governo. Oconjuncto dessas colonias, possessões e protectorados,
ou cada um separadamente, poderá ser objecto de adhesão distincta
ou de denuncia dístincta nas condições previstas nos arts. 16 e 22 da
Convenção.
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Pelos Estados Unidos da

Fica entendido que as estações de bordo de navios cujo porto de
estacionamento seja situado em alguma colonia, possessão ou protecto
rado, poderão ser designadas. como dependentes da autoridade dessa
colonia, possessão ou protectorado ,

VI

Toma-se conhecimento da declaração seguinte:
A delegação italiana, assignando a Convenção, deve, todavia,

fazer a reserva de que a Convenção só poderá ser ratificada por parte
da Italia na data de expiração de seus contractos com o Sr. Marconí e
sua Companhia, ou em data mais próxima si o Governo do Rei da
Itália puder fíxal-a mediante negociações com o Sr. Marconi e sua
Companhia.

VII

No caso de uma ou mais das Altas Partescontractantes não rati
ficarem a Convenção, não será esta menos valida para as partes que
a tiverem ratificado.

Em fé do que osplenipotenciarios abaixo lavraram o presente
Protocollo final, que térá a mesma força e o mesmo valor que si suas
disposiçõesestivessem insertas no proprio texto da Convenção, á qual
se reporta, e o assignaram em um exemplar, que ficará depositado
nos archívos do Governo Imperial da Allemanha e do qual será en
tregue uma cópia a cada. Parte.

Feito em Berlim, em 3 de Novembro de :l906.

íKraetke.
Pela Allemanha····:···········1Sydon.

rCharlemagne Tower.
America I H. N. Manney.

1James Allen.
LJohn Y. Waterbury ,

Pela Argentina. . . . . . . . . . . . . . . .. J. Olmi.

• f Barth.
Pela áustrla 1Fries.

rPierre de Szalay.
Pela Hungria , ~ Dr. de Hennyey.

lHollós.

I . f F. Delarge.
Pela Be gica , i E. Buels.
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Pelo Brazil... .. . . . . .. . . . . . . . . .. César de Campos.

Pela Bulgaría. . . . . . . . . . . . . . . . . .. IV. Stoyanovitch.

P I cnn (J. l\Iunoz Hurtado.
e o I e '1 J. Mery.

Pela Dinamarca...... . {r.- A~)~:hi::

pgn.acio Murcia ,
I Ramón Estrada.

Pela H h I Rafael Rávena.espan a .. , , {/ Isidro Calvo.
Manuel Noriega.

l Antonio Pelâez-Campomanes.

fJ. Bordelongue.
Pela França•................... {BL. G

I
ashard ,

I ou anger.
lA. Devos.

fH. Babington Smíth.
Pela Gran Bretanha. . . . . . .. . .•. {A. E .. Bethell

[n. L. Hippsley.

Pela Grecia.................... T. Argyropoulos.
Pela Italia........ . •. . . . .. . . . .. J. Colombo.

389

Pelo

f Osuke Asano ,
_ I Rokur~ J?-shiro.

Japão {Skunkichí.
I Ziro Tanaka.
lSabuco Hyakutake.

Pelo Mexíco " José 1\1. Pérez.
Por Monaco " J. Depelley•.

P I N r o- JHeftye.
ea o nega LO. T. Eidem.

fKruyt.
Pelos Paizes Baixos ..•........ ' .. {Perk,

[Hoven,

Pela Persia.................... Hovhannés Khan.
Por PortugaL.................. Paulo Benjamin Cabral.
Pela Roumania Gr , Cerkez ,
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fA. Eichholz.
IA. Euler.

Pela Hussia......• , ....•...... ,. ~ Victor Bílíbíne,

lA. Remmert.
W. Kédrine.

. rHerman Rydin.
Pela Suecla····················1 A. Hamilton.

Pela Turquia................... NazifBey.
Pelo Uruguay F. A. Costanzo.

Regulalllento de serviço annexo á Convençfi,o
Radio telegraphica Internacional

1 - ORGANIZAÇÃO DAS· ESTAÇÕES RADIO TELEGRAPHICAS

E livre a escolha dos apparelhos e dos dispositivos radío telegra
phicos a empregar pelas estações costeiras e pelas estações de bordo.
A installação dessas estações deverá corresponder, tanto quanto pos
sivel, aos progressos scientificos e technícos,

li

São admittidos dous comprimentos de onda, um de 3fJO e outro
de 600 metros, para o serviço da correspondencia publica geral.

Toda estação costeira aberta a esse serviço se utilizará de um ou
outro desses dous comprimentos de onda. Durante todo o tempo em
que estiver aberta ao serviço, cada estação deverá achar-se em con
dições de receber as chamadas feitas por meio do seu comprimento
de onda, não podendo ahi ser usado nenhum outro comprimento
de onda para o serviço da correspondencía publica geral. Todavia,
cada Governo poderá autorizar o emprego, em vestação costeira, de
outros comprimentos de onda destinados a garantir algum serviço de
grande alcance ou algum serviço que não seja oda vcõrrespondencia
publica geral e estabelecido de conformidade com as disposições da
Convenção, sob a condição de não excederem a 600 metros esses com
primentos ou de serem superiores a 1.600 metros.
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III

391

1. O comprimento de onda normal para as estações de bordo
será de 300 metros. Toda estação de bordo deverá ser ínstallada de
modo a poder servir-se desse comprimento de onda. Poderão ser em
pregados por essas estações outros comprimentos, com condição de
não excederem a 600 metros.

2. Os navios de pequena tonelagem que se acharem na impossi
bilidade material de comportar o dispositivo que assegure o compri
mento de onda de 300 metros, poderão ser autorizados a empregar
comprimento de onda inferior.

IV

1. Ficará aos cuidados da Secretaria Internacional a creacão de
uma nomenclatura das estações radio telegraphicas, de que trata:o
art. 1° da Convenção. Essa nomenclatura dará sobre cada estação os
esclarecimentos seguintes:

1°, nome, nacionalidade e posição geographica para as estações
costeiras ; nome, nacionalidade, signal distinctivo dó Codigo Inter
nacional e índicação do porto de estacionamento do navio, para as
estações de bordo;

2°, indicativo de chamada (osindicativos deverão ser differençados
uns dos outros e cada um devera ser formado de um grupo de tres
lettras) ;

3°, alcance normal;
4°, systemar radio telegraphico;
5°,categoria dos apparelhos receptores (apparelhos registradores,

de recepção auditiva ou outros) ;
6°, comprimentos de ondas utilizados pela estação ( o comprimento

de onda normal devera ser sublinhado);
7°. natureza do serviço, executado pela estação:
Correspondencia publica geral;
Correspondencia publica limitada (correspondencia com osnavios) i

correspondencia com as linhas de navegação de ; correspondencía
com os navios munidos de apparelhos dosystema etc);

Correspondencia publica de grande alcance;
Correspondencia de interesse particular;
Correspondencía especial (correspondencia exclusivamente ofli-

cial ), etc;
8°, horas de abertura;
9°, taxa costeira ou .de bordo:
2. A nomenclatura abrangerá, além disso, os esclarecimentos

relativos ás estações radiotelegraphicas que não sejam as de que trata
o art. 1° da Convenção, os quaes serão communícados á Secretaria
Internacional pela administração de que dependerem essas esta
ções.
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v

E' prohibida ás estações de que trata o art. 1" da, Convenção a
troca de signaes e de palavras supérfluas. Não 'serão tolerados ensaios
e exercicios nessas estações, a menos que absolutamente não perturbem
o serviço de outras estações.

VI

1. Nenhuma estação de bordo poderá ser montada ou explorada
por empreza particular sem autorização do Governo de que depender
o navio. Essa autorização será objecto de licença concedida por esse
Governo.

2. Toda estação de bordo autorizada deverá satisfazer as con
dições seguintes;

a) o systema empregado deverá ser um systema syntonizado;
b) a velocidade de transmissão e de recepção, nas círeumstanclas

normaes, não deverá. ser inferior a 12 palavras por minuto, con
tando-se as palavras á. razão de cinco lettras;

c) a potencia transmittida 11.0'apparelho radiotelegraphico não de
verá, nas circumstancías norrnaes, exceder a um kilowatt , Poderá
ser empregada potencíá superior a um kílowatt, si o navio se achar
na necessidade de se corresponder a mais de- 300 kilometros de dis
tancia com a. estação costeira mais proxíma, ou si, devido, a obsta
culos, a communícacão só se puder realizar por meio de augrnento de
potencia.

3~O serviço 'da estação de bordo deverá. ser g..rantido por tele
graphísta que possua certificado expedido pelo Governo de que de
pender o navio. Esse certiflcado declarará a capacidade profissional
do telegraphísta no que respeita:

a) a regulagem dos apparelhos ;
b) a transmissão e a recepção auditiva a uma velocidade não in

ferior a 20 palavras por minuto;
c) ao conhecimento dos regulamentos applícaveís a troca das

communicações radíotelegraphicas.
4. O certificado declarará além disso que o Governo sujeitou o te

legraphista á obrigação do sigilio das correspoudencías.

VI!

:1.. Si qualquer administração tiver conhecimento de alguma in
fracção da Convenção ou do regulamento commettida em alguma das
estações por ella autorizadas, apurará os factos e fixará as responsa
bilidades.
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No que respeita ás estações de bordo, si a responsabilidade couber
ao telegraphista; a administração tomará as medidas necessarias e,
sendo preciso, cassará o certificado. Si.se verificar que.a infracção re
sultou do estado dos apparelhos ou' de instrucções dadas ao telegra
phista, proceder-se-ha do mesmo modo em relação a licença concedida
ao navio.

2. No caso de infraccões repetidas imputaveis ao mesmo navio,
si as representações dirigidas por qualquer administração áquella de
que depender o navio ficarem sem resultado, a reclamante terá a
faculdade, depois de prévio aviso, de autorizar suas estações costeiras
a não acceitarem as communicações procedentes do navio em questão.
Em caso de desintelligencia entre as duas administrações, será a
questão submettida a julgamento arbitral a pedido de um dos Go
vernos interessados. O processo será o indicado no art. 18 da
Convenção.

2 -DURAÇÃO DO SERVIÇO DAS ESTACÕES COSTEIRAS

VIII

f. O serviço das estações costeiras será, tanto quanto possivel,
permanente, de dia e de noite, sem interrupção.

Todavia, certas estações costeiras poderão ter serviço de duração
limitada. Cada administração fixará as horas do serviço.

2. As estações costeiras cujo serviço não for permanente não
poderão fechar-se antes de terem transmittido todos os seus radio
telegrarnmas aos navios que se acharem no seu raio de acção nem
antes de terem recebido desses navios todos os radiotelegrammas an
nunciados , Essa disposição será igualmente applícavel quando os na
vios assígnalarern sua presença antes da cessação etrectiva do tra
balho.

3 - REDACÇÃO E DEPOSITO DOS RADIOTELEGRAMMAS

IX

Si o percurso de um radiotelegramma se efíectuar em parte
por linhas telegraphicas ou por estações radíotelegraphícas depen
dentes de Governo não contractante, poder-se-á dar curso a esse
radíotelegramma, sob reserva, comtudo, de que as administrações
das quaes dependeremessas linhas ou essas 'estações tenham decla
rado querer applícar, sendo necessario, as disposições da Conven
ção e de -regulamento indispensaveis para o encaminhamento re
gular dos radiotelegrammas, e que a contabilidade fique garantida.
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x

f. Os radiotelegrammas levarão no preambulo a indicação de
serviço « Radio II •

2. Na transmissão dos radiolelegrammas das estações de bordo
ás estações costeiras Tar-se-á abstracção.. no preambulo,da data da
hora do deposito.•

Nareexpedição pela rêde telegraphica, a estação costeira inscre
verá, como indicação de estação de procedencia, seu nome seguido
do navio, e dará como hora de deposito, a hora da recepção.

Xl

O endereço dos radiotelegrammas destinados aos navios no mar
deverá ser tão completo quanto possível. Deverá ser obrigatoriamen
te redigido como segue:

a) nome do destinatarío, como indicação complementar, si for
caso disso;

b) nome do navio, tal como figura na nomenclatura, completado
pela nacionalidade eJ sendo preciso, pelo signal distinctivo do Codigo
Internacional, em caso de homonymia ;

c) nome dá estação costeira, tal como figura na. nomenclatura.

4 -Taxação

XII

A taxa costeira não poderá exceder a 60 centimos por palavra, a
de bordo a 40 centimos por palavra.

No que respeita ás taxas costeira ou de bordo, poderá ser impos
to um mínimo de taxa, não excedente á taxa costeira ou de bordo de
um radiotelegramma de 10 palavras.

XIII

O paiz em cujo territorio estiver estabelecida uma estação cos
teira, que sirva de intermediaria para troca de radíotelegrammas
entre uma estação de bordo e. .outro .paiz, seráconsiderado, no que
respeita a applicação das taxas telegraphicas, comopaiz deproce
dencia ou de destino desses radiotelegrammas e não como paiz de
transito.
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5 - Cobrança das taxas

XIV
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A taxa total dos radiotelegrammas será. cobrada do expedidor.
As estações de bordo deverão possuir para esse fim as tarifas uteís,

Todavia, terão a faculdade de se informar das estações costeiras a.res
peito dz taxação deradiotelegrammas para. os quaes nãopossuam
todos os dados necessários.

6 - TRANSMISSÃO DOS RADIOTELEGRAMMAS

a) signaes da transmissão

XV

Os sígnaes empregados serão os do Codigo Morse internacional

XVI

Os navios em perigo empregarão o sígnal seguinte:

Repetido a curtos intervallos,
Logo que uma estação perceber o signal de perigo, deverá sus

pender qualquer correspondencía e não a reencetar sinão depois de
ter adquirido- a certeza de estar terminada a communicação motivada
pelo pedido de soccorro.

No caso que o navio em perigo accrescente no fim da serie de
seus pedidos de soccorro o indicativo de chamada de determinada.
estação, a. resposta á chamada só competirá a essa ultima estação. Na
falta de indicação de determinada estação no pedido de soccorro, cada
estação que perceber esse pedido deverá responder.

xvn
1. O indicativo de chamada seguido das Iettras , - - . .
• « P R B)) significará que o navio, ou a estação que chama,

deseja communicar-se com a estação chamada por meio do Codigo
internacional de signaes.

E' prohibída a combinação das lettras "PRB" como indicação de
-servíço para. qualquer fim que não o indicado acima.

2. Os radiotelegrammas poderão ser redigidos por meio do
Codigo internacional de signaes.

Os que forem dirigidos a uma estação radiotelegraphica para
transmissão ulterior não serão traduzidos por essa estação.
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b) Ordem de transmissão

XVIII

Entre duas estações os radiotelegrammas da mesma categoria
serão transmittidos isoladamente na ordem alternada ou por series
de varíos radiotelegrammas, segundo a indicação'costeira, com a con
dição de que a duração da transmissão de cada serie não exceda a
20 minutos.

c) Chamada das estações radíoteleçrapnícas e transmissão dos
radiotelegra111mas .

XIX

:1.. Em regra geral é a estação de bordo que chama a estação
costeira.

2. A chamada só poderá ser feita, em regra geral,quando o
navio se achar a uma distancia da estação costeira inferior a 75 por
cento do alcance normal desta ultima.

3. Antes de proceder a chamada, a estação de bordo deverá re
gular o mais sensivelmente possível seu systema receptor e assegu
rar-se de que a estação costeira, a qual deseja chamar, não está.
em communícação : Si verificar que alguma transmissão se esta ef
fectuando, esperará. a primeira suspensão.

4. A estação de bordo empregará, para a chamada, a onda
normal da estação costeira.

5. Si, apezar dessas precauções, alguma communícação radiote
legraphica publica for perturbada, a chamada deverá. cessar ao pri
meiropedido de qnalquer estação costeira aberta a correspondencia
publica. Esta estação deverá então indicar a duração approximada
da espera.

XX

:1.. A chamada abrangerá o signal-.-.-, o indicativo, repetido
tres vezes, da estação chamada, a palavra «de» seguida do indicativo
da estação expedidora repetido tres vezes.

2. A estação chamada responderá dando o signal-.-.-, se
guido do indicativo, repetido tres vezes, da estação correspondente
da palavra «deu, do seu indicativo e do signal-.-

XXI

Si uma estação chamada não responder em seguida á. chamada
(art. XX) repetida 'tres vezes com intervallos de dous minutos, a cha
mada só poderá recomeçar com o intervallo de meia hora, asseguran
do-se previamente a estação que faz a chamada de que nenhuma com
munícação radiotelegraphíca se está effectuando.
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XXII
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i. o Logo que a estação costeira tenha respondido, a estação de
bordo dará a conhecer:

a) a distancia do navioá estação costeira em milhas nautícas ;
b) a posição verdadeira em gráos contados de Oa 360 ;
c) a derrota verdadeira em gráos contados de Oa 360 ;
d) a velocidade em milhas náuticas ;
c) o numero de palavras que tiver a transmittir.
2. o A estação costeira responderá Indicando o numero de palavras

a transmittir ao navio.
3. o Si a transmissão não se puder effectuar immediatamente, a

estação costeira dará a conhecer á estação de bordo a duração appro
ximada da espera.

XXIII

Quando uma estação costeira fõr solicitada por chamadas proce
dentes de varias estações de bordo, decidirá da ordem em que as es
tacões de bordo serão .admittidas a trocar suas correspondencias.

. Para regular essa ordem a estação costeira se inspirará unica
mente na necessidade de permíttír que qualquer estação interessada
troque o maior numero possivel de radíotelegrammas,

XXIV

Antes de começar a troca da ccrrespondencia, a estação costeira
dará a conhecer á .esta cão de bordo si a transmissão deverá effe
ctuar-se na ordem alternada ou por .serles (art. XVUI);. em seguida
começará a transmissão ou ~a~á seguir essas indicações do signal
- . - (convite para transmittír)

XXV

A transmissão do radíotelegramma será precedida do signal
- • - . - e terminada pelo signal. -. - . seguido do índicativo da
estação expeditora ,

XXVI

Quando o radiotelegramma a transmittir contiver mais de 40
palavras, a estação expedidora interromperá a transmissão depois de
cada série de 20 palavras, mais ou menos, pOI' um ponto de inter
rogação ..--.. esó recomeçará a transmissão depois de ter obtido
da estação correspondentea repetição da ultima palavra bem recebida,
seguida de um ponto de interrogação.

No caso de transmissão por sérles a accusação do recebimento
será feita depois de cada radíotelegramma.,
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XXVII

I. Quando os signaes se tornarem duvidosos, cumprirá lançar
mão de todos es recursos possiveis para concluir a transmissão. Para
esse fim o radíotelegramma será repetido, a pedido da estação re
ceptora, sem todavíarexcedér à tres repetições. Si, apezar dessa
transmissão tripla" os signaes forem sempre illegiveis, o radíote
legramma será annullado, Si,;L accusação do recebimento não for
recebida, a estação transmissora chamará de novo a estação cor
respondente. Si nenhuma resposta for dada depois de tres chamadas,
a transmissão não proseguirá.
, 2. Si a estação receptora julgar que, apezar da recepção defei

tuosa, o radiotelegramma póde ser entregue, inscreverá a indicação
de serviço de «Recepção duvidosa» no fim do preambulo e dará curso
ao radíotelegramma.

XVIII

Cumpre a todas as estações effectuar o trafego com o mínímo de
dispendio de energia necessaria para assegurar a boa communíóação,

d) Accusação de recebimento e fim de trabalho

XXIX

L A accusação de recebimento será feita da fórma nrescripta
pelo regulamento telegraphico internacional,' precedida do indicativo
da estação transmissora e seguida do indicativo da estação receptora. ,

2. O fim do trabalho entre duas estações será mutuamente indi-'
cado por meio do signal •..-.- seguido do indicativo de cada uma.

XXX

e} Direcção a dar aos radiotelegrammas

1. Por principio, a estação de bordo transmittirá seus radíotele
grammas á estação costeira mais proxíma,

2. Todavia o expedidor a bordo de um navio terá o direito de
indicáraestação costeira pela qual deseje que seu radiotelegramma
seja expedido.

A estação de bordo esperará até que essa estação costeira seja a
mais proxíma, Si essa condição não for realizavel, o expedidor só
será satisfeito si a transmissão se puder effectuar sem perturbar o ser
viço de outras secções.
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ENTREGA DOS RADIOTELEGRAMMAS NO DESTINO

XXXI

399

Quando por qualquer motivo um radíotelegramma procedente de
navio no mar não puder ser entregue ao destinatario, emíttir-se-ha
um aviso de não entrega. Si for possível, esse aviso será transmíttído
ao navio. Quando um radíotelegramma chegado a uma estação de
bordo não puder ser entregue, essa estação dará parte disso á es
tação de procedencía por aviso de serviço. Esse aviso será transmito
tido, tanto quanto possível, á estação costeira pela qual tiver transi
tado o radiotelegramma ou, sendo necessario, á estação costeira mais
próxima,

XXXII

Si o navio ao qual for destinado um radíotelegramma não tiver
assignalado sua presença á estação costeira no prazo indicado pelo
expedidor, ou; na falta de talindicação, até a manhã do 29° dia se
guinte, essa estação costeira avisará o expedidor.

Este terá a faculdade de pedir por aviso de serviço taxado, tele
graphico ou postal, dirigido a. estação costeira, que seu radiotele
gramma seja conservado durante uni novo período de 30 dias para
ser remettido ao navio, e assim por deante, Na falta de tal pedido o
radiotolegramma cahirá em refugo no fim do 30° dia (excluído o dia
do deposito).

Todavia, si a estação costeira tiver certeza de haver sahido do
seu raio de acção o navio antes de lhe ter podido transmíttír o rádio
telegramma, avisará o expedidor.

8 - TELEGRAMMAS ESPEClAES

XXXIII

Não serão admittidos :

a) os telegrammas com resposta paga;
b) os telegrammas-vales ;
c) os telegrammas cotejados;
d) os telegrammas com aviso de recepção;
e) os telegrammas a fazer seguir ;nos telegrammas da serviço taxados, salvo no que respeita ao

percurso nas linhas da réde telegraphica ;
g) os telegrammas urgentes, salvo no que respeita ao percurso nas

linhas da rêde telegraphíca, sob reserva da applicação das prescrlpções
do Regulamento telegraphicointernacional;

h) os telegrammas a entregar por expresso ou pelo correio.



400 Acros DO PODER EXECUTIVO

9-ARCHIVOS

XXXIV

Osoriginaes dos radiotelegrammas e os documentos aos mesmas
relativos retidos pelas Administracções ou emprezas particulares serão
conservados, pelo menos, durante 12 mezes a contar do mez seguinte
ao do deposito do radiotelegramma, com todas as precauções .neees
sarias do ponto de vista do sigillo.

Esses originaes e documentos serão, tanto quanto posslvel.ienvía
dos, ao menos, uma vez por mez, pelas estações de bordo,ás Admi
nistrações de que as mesmas dependerem.

10 - ANNULLAÇÕES E RESTITUIÇÕES

XXXV

i. No que. respeita ásannullações e restituições, applicar-se-ão
as disposições do Regulamento telegraphico internacional, observadas
as restrícções indicadas no art. XXXIII do presente regulamento e
sob as reservas seguintes:

O tempo empregado na transmissão radíotelegraphíca, assim como
a duração da permanencía do radiotelegramma na estação costeira
ou na estação de bordo, não serão computados nos prazos relativos ás
anuullações e restituições.

A restituição correrá por conta das ditferentes Administrações ou
emprezas particulares que tiverem tomado parte no encaminhamento
do radiotelegramma, abandonando cada administração a sua parte da.
taxa. Todavia, os radiotelegrarnmas aos quaes forem applicaveis os
arts. 7° e 8° da Convenção. de S. Petersburgo ficarão sujeitos ás dis
posições do Regulamento telegraphico internacional, salvo quando a
acceitação desses radiotelegrammas tiver resultado de erro de serviço.

2. Quando a accusação do recebimento de um radiotelegramma
não chegar á estação que o tiver transmittido, a. taxa só será restí
tuida quando ficar estabelecido que e radiotelegramma dá logar á
restituição.

11 - CONTABILIDADE

XXXVI

i. Astaxas costeiras e de bordo não entrarão nas contas previstas
pelo Regulamento telegraphico internacional.

As contas relativas a essas taxas serão liquidadas pelas Adminis
trações dos Governos interessados. Serão organizadas pelas Adminis
trações de que, dependerem .as estações costeiras e por ellas levadas
ao conhecimento das Administrações interessadas.

2. Para a transmissão nas linhas da rede telegraphica, o radlote
legrarnrpa será tratado, do ponto.de. vista.das.contas, de conformidade
com o Regulamento telegraphico internacional.
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3. Com relação aos radiotelegrammas procedentes dos navios, a
Administração de que depender a estação de bordo será debitada por
aquella de que depende!' a estação costeira pelas taxas costeiras e
telegraplüeasordínarlas cobradas a 'bordo dos navios.

Com relação aos radlotelegrnmmasdestinados aos navios, a Admi
nistração que tiver' cobrado as taxas será 'debitada, directamente 'pela
Administração de que depender a astaçãocosteiravpelas taxas costeiras,
e de bordo. Esta. ultima creditará a Administração de que depender
o navio pela taxa de 'bordo.

Todavia, no caso de ser a Administração que tiver cobrado as
taxas a mesma da qual dependa a estação de bordo, a taxa de
bord? não será debitada pela Administração de que depender a estação
costeira.

4. As contas mensaes, destinadas a servir de base á contabilidade
especial dos radiotelegrammas, mencionarão cada radiotelegramma
de per si, com todas as indicações uteis, e serão levantadas no prazo
de seis mezes a partir do mez a que se referirem.

5.Os Governos se reservam a faculdade de celebrar entre si e
com as emprezas particulares ( emprezarios que explorem estações ra
diotelegraphicas, companhias de navegação, etc.) accôrdos especiaes,
tendo em vista aadopção de outras disposições concernentes á con
tabilidade.

12 - SECRETARIA INTERNACIONAL

XXXVII

A Secretaria internacional das .ádmlnístrações telegraphícas será
encarregada, sob reserva do consentimento do Governo da Confedera
ção Suissa e da approvação da União Telegraphica, das atttibuíções
determinadas no art. 13·da Convenção. .

As despesas supplementares resultantes do. funccionamento· da
Secretaria internacional, no que respeita á 'radlotelegraphía, não de
verão exceder a 40.000íraneosporanno, não .incluídos.os gastos espe
ciaes aos quaes dá logar a reunião de uma Conferencia internacional.

Essas despesas serão objecto de um ,balanço especial e a seu res
peito se applicarão as disposições do regulamento telegraphico inter
nacional. Todavia, aguardando a reunião' da próxima Conferencia,'
cada Governo contractante fará saber á Secretaria internacional qual
a classe em que deseja ser ínscripto ,

XXXVIII

As differentes Administrações remetterão á Secretaria interna
cional um quadro. conforme ao modelo annexo e contendo as indicações
enumeradas no-dito quadro para as estações mencionadas no art. IV
do Begulamentó . As modificações sobrevindas e os supplementos serão
communicados pelas Administrações á Secretaria internacional, do dia

Poder Executivo - 1909 26
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1 ao dia fO de cada mez. Com o auxilio dessas commuuicacões a
Secretaria internacional organizará uma nomenclatura, que manterá
em dia. A nomenclatura e seus supplementos serão impressos e dis
tribuidos ás Administrações interessadas; poderão igualmente ser
vendidos ao publico pelo custo.

A Secretaria internacional velará por que seja evitada a adopção
de indicativos identicos para as estações radiotelegraphicas.

13 - DISPOSIÇÕES DIVERSAS

XXXIX

As Administrações facilitarão ás agencias de informações marí
timas, que lhes parecei', a communicação dos esclarecimentos relativos
ás avarias e sinistros maritimos ou que apresentem interesse geral
para a navegação e dos quaes as estações costeiras possam regular
mente dar noticia.

XL

As transmissões trocadas entre as estações de bordo mencionadas
no art. 1° da Convenção, deverão effectuar-se de um modo que não
perturbem o serviço das estações costeiras, devendo estas ter, em regra
geral, o direito de prioridade para a correspondencia publica.

XLI

1. o A não ser que haja accôrdos especíaes entre os interessados,
as disposições do presente Regulamento são applicaveis, por analogia,
á communicação radiotelegraphica entre dous navios no mar, salvo
as excepções seguintes :

a) Art. XIV. A taxa de bordo que aproveitar ao navio transmissor
será cobrada do expedidor e a que aproveitar ao navio receptor será
cobrada do destinatário.

b) Art. XVIII. A ordem de transmissão será regulada de cada vez
de commum accôrdo entre as estações .correspondentes.

c) Art. XXXVI. Não entrarão nas contas previstas neste artigo
as taxas dos radíotelegrammas em questão, as quaes serão adjudi
cadas ás Administrações que as tiverem arrecadado.

2.o A retransmissão dos radiotelegrammas trocados entre os navios
no mar ficará subordinada a accõrdosespecíaes entre os interessados.

XLII

As disposições do Regulamento telegraphico internacional são
applicaveis, por analogia, á correspondencia radiotelegraphica, com
tanto que não sejam contrarias ás disposições do presente Regu
lamento.
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De conformidade com o art. XXII da Convenção de Berlim, este
Regulamento entrará emvigor em i de j!1IP.o de 1908.

Em fé do que, os plenipotenciarios respectivos assignaram o Re
gulamento em um exemplar, que ficará depositado nos arehivos do
Governo Imperial da Allemanha e do qual será entregue uma cópia a
cada Parte. .

Feito em Berlim, em 3 de novembro de 1906.

P 1 AlI h rKraetke.
e a eman a .. ••••····• .. ···íSidow.

Pelos Estados Unidos da

rCharlemagne Tower.

A . IH. N. l\Ianney.
merlCai James -Allen.

[John I. Waterbury.

Pela Argentina................. J. Olmi.

P I A . çBarth .
e a ustría ....•.•..•......•.. '1 Fries.

íPierre de Szalay.
Pela Hungria ~Dr. De Hennyey.

lHollós.

P I B I . [P, Delarge,
e a e gica •.•• , ... , ......•... '1E, Buels.

Pelo Brazil.. . . Cezar de Campos.
Pela Bulgária ...•...... , " :. " . - IV. Stoyanovitch.

C . (J. Muüoa Hurtado ,
Pelo Me tJ. Mery.

P I D· fN. R. Meyer.
e a mamarca "lI. A. Voehtz.

\
(Ignacio Murcia ,

Ramón Estrada.
IRafael Ravena.

Pela Hespanha { Isidro Calvo.

lManoel Noriega.
Antonio Peláes-Campones,
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rJ. Berdelengue.
P I F I L. Gashard.

e a rança.....•.... .'.......•. ~lBoUlanger.
A. Devas.

íH. Babington Smith.
Pela Grau-Bretanha ..•.•..•.... {A. E. Bethell.

[n. L. Hippsley.

Pela Grecia ; .. , .. . .. T. Argyropoulos.
Pela Italia J. Colombo.

fOsuke Asano.
I Rokure Jashiro.

Pelo Japão {Skunkichí Kimura.
I Ziro Tanaka.
lSaburo Hyakutake.

Pelo Mexleo José M. Pérez.
Por Monaco J. Depelley ,

P I N [Hftye ,
e a oruega ; '10. T. Eidem.

[Kruyta
Pelos Paizes Baixos.•........... ~ Perk,

[Hoven.

Pela Persia , Hovhannes Khan.
Por PortugaL.................. Paulo Benjamin Cabral.
Pela Romania Gr. Cerkez.

fA. Eichholz.
I A. Euler.

Pela Russia............•....... {Victor Bilibine.

lA. Remmert.
W. Kedrine.

• f Herman Rydin.
Pela Suecía i A. Hamilton.

l

Pela. Turquia.... Nazi!Bey.
Pelo Uruguay........... . F. A. Costanzo,
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DECRETO N. 7.388 - DE 29 DE ABRIL DE :1909

Approva o regulamento da Secretaria de Estado da Guerra.

O Presidente da Repuhlíca dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização que lhe confere o art. 48, n. 1, da Constituição, e de
accõrdo com o disposto no art. :138, lettra d da lei n. 1.860, de ~ de
janeiro de 1908, resolve approvar o regulamento que com este baixa,
assignado pelo Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca, Ministro de
Estado da Guerra para a Secretaria de Estado da Guerra.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1909, 2:1 0 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PE"lNA.

Hermes R. da Fonseca.

Regulalllento da. Secretaria de Estado da
Guerra~approvado pelo decreto n. I'.:".3SS~
de ~9 de abril de 1909~ e lllodificado pelo
de n. I'.:" .~..t69, de 22 de ,julho seguinte,

TITULO

ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 1. o O Ministro da Guerra como agente do Presidente da
Republica para o exercicio dos poderes conferidos pela Constituição
sobre as forças de terra está á testa da Secretaria de Estado da
Guerra, onde se centralizam os negocios da. administração federal
concernentes ao exercito.

Art. 2. 0 A Secretaria comprehende um Gabinete, uma Divisão
de Expediente com o pessoal da Secretaria da Guerra e uma Divisão da
Fundos com o pessoal da Dírecção da Contabilidade da Guerra e quatro
Departamentos com as seguintes attribuições:.

Departamento Central - Negocios de interesse geral e economia
interna da repartição. .

Departamento da Guerra - Questões de commando, isto é, concer
nentes á applicação constitucional das forças de terra, e, consequen
temente, á sua organização, regimen, armamento, distribuição, saude
e mobilização.

Departamento da administração - Negocias concernentes ao provi
mento das necessidades materiaes elo exercito, isto é, a subsistencia,
fardamento, aquartelamento, remonta, etc.

Departamento de Justiça, contencioso e SOCC01'ros - Questões de di
reito relativas á saneção dos actos do commando e da administração e
á. assistencia militar.
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TITULO II

CAPITULO I

DOS SERVIÇOS NO GABINETE E DIVISÕES DE EXPEDIENTE E DE PUNDOS

407

Art. 3°. O Gabinete (abrevíadamente G) comprehende o Estado
Maior do Ministro. .

Art. 4°. Ao Estado Maior incumbe:

a) estudar as questões que o Ministro reserve para serem tra
tadas sob suas vistas;

b) examinar os papeis submettidos a despacho do Ministro, ins-
truindo-os com o seu parecer, quando julgar necessario ;

c) receber a correspondencía reservada;
d) abrir e distribuir a correspondencia recebida directamente;
e) minutar a correspondeneia offícial reservada e a que tiver de

ser expedida directamente pelo Gabinete;
1) expedir a correspondencia urgente;
g) remetter diariamente á Divisãodo Expediente, não só os papeis

despachados pelo Ministro, como as minutas da parte do expediente
feita no Estado-Maior, que convenha registrar;

h) protocollar os papeis expedidos e recebidos directamente ;
i) tratar de negocies relativos a commissões especiaes ;
j) archívar os papeis que, por sua natureza, devam ficar no Es

tado Maior do Ministro;
k) executar os serviços de ordenança.
Art. 5°. A Divisão de Expediente comprehende um gabinete do

chefe da divisão e duas secções.

Art. 6°. Compete ás secções:

A' {O, secção do protocollo:

a) organizar e dirigir o serviço de protocollo ;
b) lançar em livros especiaes os actos expedidos pelo Ministro;
c) extractar ou copiar os actos que tenham de ser enviados ao

Departamento Central para a publicação;
d) communicar, por meio de memomndum (modelo annexo), aos

Departamentos interessados os termos íntegraes dos despachos do
Ministro, sempre que os papeis em que forem lançados não lhes se
jam devolvidos, ou quando tratem de assumpto que contenha ordem
geral ou firme regra ;

e) archivar. os documentos que, por sua natureza, não devam ser
archivados na Divisão de Fundos e nosDepartamentos;

1) remetter á Divisão de Fundos e aos Departamentos os processos
destinados aos respectivos archivos ;

g) ter a seu cargo os serviços de chancellaria..
A' 2a, secção de redacçãc:
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a) redigir as mensagens ao Congresso Nacional, decretos, portarias,
avisos, instrucções e quaesquer outras peças que se tornarem neces
sarias ao cumprimento elos despachos e ordens do Ministro ;

b) expedir, devidamente numerada, toda a eorrespondeucía offí
cial do illinistro, salvo a restricção do art , 4°, alínea c;

c) registrar os decretos, portarias especíaes e outros papeis que
exigírem essa formalidade;

d) organizar o relatorio annual do Ministro.

AI't. 7°. A Divisão de Fundos eomprehende UIn gabinete do ehete
da divisão, tres secções e uni cofre annexo, competindo:

Il) liquidar as vantagens dos offlciaes reform,ados.,; , ,
b) processar e escripturar, para pagamento, folhas e recibos de

vencimentos de ollidaes elfectivos e reformados de quaesquer milícias
e de empregados militarese civis;

c) operar todas as receiül's e despesas militares ;
d) averbar toda a receita e despeza quc' tiver de .serrealízaela

pelo cofre, impugnando a que não estiver de accõrdo com os orça
mentos e creditos ;

l!)'informar sobre 'consignações que tenham de ser estabelecidas,
augmentadas, reduzidas ou suspensas ;

f) examinar, para os fi11S de direito, os documentos das despezas
realizadas por contados créditos dístriliuldos ;

g) organizar as tabellas do orçamento do Mínisterio, centi-allzando
as parcíaes deste e de todas as dependencias da Secretarla ;

lt) 'assegurar o serviço de fundos no que diz respeito á distri
buição de credites aos agentes encarregados de ordenardespezas ;

i) organizar tabellas explicativas dos créditos que devem ser. so
licitados ;

j) preparar o balanço geral do l\Iinisterio, reunindo e exami
nando os parciaes de todas as suas dependencias ;

li) informar sobre duvidas propostas pelo Thesouro Federal,
intendencias, caixas 'militares e repartições de Fazenda a respeito
de venclmentos ;

l) manter em dia a escripturnção e contabilidade relativas ás
despezas realizadas por conta dos créditos distribuldos para qualquer
fim ou serviço, mediante balancet~s mensaes e outras informações
pedidas ás dependericias da .secretartaou do,"Ministerio, aos consu
lados, legações, repartíções tleTazenda e agentes encarregados de
ordenar despezas ou enviadas pelos mesmos;

m) regularizar os processos de divida de exercícios findos e en
cerrados;

n) exercer fiscalização sobre os respousavels.vabrlndo assenta
mento aos mesmos, examinando moral e aríthmeticamente as des
pezas feitas por conta dos créditos distribuidos e classificando-as con
venientemente ;

o) apurar a responsabilidade-dos agentes de execução, tomando
conta dos mesmos por dinhelro on materíaes destiuados ao servíçores
pectivo, notando as negligencias ou irregularidades encontradas nos
pagamentos feitos pelas caixas militares, repartições ele Fazenda, de
positos de materlal, etc" e indicando os rasponsaveís. e Q meio de
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sanar e evitar a reproducção dessas faltas, tudo sem prejuízo das leis
de Fazenda e do estatuído pelo Tribunal de Contas; ..

p) rever os calcules das tabellas explicativas para a fixaçãp dos
valores das etapas, dietas e forragens em todas as guarnições e es
críptural-os ;

q) escripturar os balancetes dos conselhos economicos, examinar,
verificar e especializar os saldos e deficits ;
. r) celebrar os contractos que forem determinados e examinar os
feitos nos estabelecimentos militares, íntendencías e corpos e Te
mettel-os ao D. J. para dizer sobre o lado juridico, sendo, quando
voltarem, submettidos á approvação eeuvi!l.dos ao Tribunal de
Contas, e reclamar pelo estríctqcumprímento de suas disposições,
representando de modo que sejam' multados 0.8 infraétores das
clausulas ajustadas; , .

s) satisfazer as ordens de pagamento dasautoridadesque tenham
competencia para deterrninal-o ; .

t) escrlpturár a receita e despeza do respectivocofre ; ,
1l) organizar os balancetes mensaes e definitivos do cofre e re

gular as contas de suas operações;
v) examinar e instruir com os necassaríos documentos.e infor

mações os nego cios de sua competencia que devamsubir a despacho
ministerial;

x) processar as habilitações para a percepção do montepio dos
funccionarios civis do l\Iinisterio no Districto Federal e examinar os
prócessos da mesma natureza preparados nas repartições competentes
nos Estados, verificando si estão de accôrdo com as disposições que
regem a especie;

y) preparar os processos de aposentadoria dos funcclonarios civis
do Ministerio no Distrícto Federal e examinar os que .forem prepa
rados nas repartições competentes 110s, Estados, verificando, si estão
de accõrdo com os preceitos da leí que regula asaposentadorlase si.a
contagem do tempo de serviço está' feita com exactídão ;

;;) organizar. as tabellas de orçamento relativas a despezas com
expediente, material e pessoal da secretaria, discriminação das verbas
para tal fim e fiscalizaçâo do seu emprego;

a) fazer-serepresentar em todas as concorrencias publicas para
fornecimento ás repartições da Guerra realizadas nesta Capital.

CAPITULO II

DAS ATTRIBUIÇÕES ESPECIAES DO PESSOAL DO G,\BlNETE E DAS DIVISÕES DE
EXPEDIENTE E DE FUNDOS

Art. 8. o Incumbe:

a) ao chefe do Gabinete dirigir os trabalhos do Estado-Maior;
b) aos adjuntos, auxiliares immediatos do chefe ,do Gabinete, exe

cutar os trabalhos que o mesmo lhes designar;
c) aos ajudantes de ordens fazer oserviço de ordenança sob a.

direcção do mais gradundoe immedtata inspecção do Ministro.
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Paragrapho unico , O serviço de ordenança comprehende a escala
do serviço, correspondencia pessoal do Ministro, representações, com
primentos e registro das apresentações de offíciaes.

d) ao chefe da Divisão de Expediente:
Dirigir os trabalhos da Divisão de Expediente;
Mandar organizar as folhas do pagamento do pessoal do Gabinete

do Ministro e da Divisão;
Propor os empregados da Divisão; empossal-os e dístrlbuil-os pelas

secções e gabinete da divisão, conforme as necessidades do serviço;
Dirigir-se directamente ao Ministro sobre os assumptos da Divisão.
e) ao chefe -da Divisão de Fundos:
Executar e fazer -excutar as leis, decretos, regulamentos, avisos

e ordens referentes á contabilidade e mais serviços da Divisão ;
Apresentar mensalmente ao Ministro a demonstração dos saldos

das rubricas do orçamento referentes aos servícos respectivos;
Submetter directamente ao Tribunal de Contas os resumos dos

balanços mensaes, e á Directoria de Contabilidade do Thesouro Fe
deral, além do balanço mensal, o definitivo no fim do exercicio;

Solicitar, em nome do Ministro, do Tribunal de Contas, Thesouro
Federal, delegacias fiscaes, alfandegas e de todas as autoridades ad
ministrativas do exercito e commandos militares as informações e es
clarecimentos necessaríos :

Corresponder-se directamente CO)11 o Ministro sobre os assumptos
que lhe estão affectos;

Estar sempre ao corrente da situação dos fundos e das ordens de
despezas, liquidações e pagamentos ;

Fazer apurar e submetter ao julgamento do Tribunal de Contas,
com o seu parecer, os resumos dos processos de tomadas de contas
dos responsaveís;

Hemetter impreterivelmente ao Ministro, com a sua rubrica, no
dia 21 de cada mez ou no dia. anterior, si aquelle for feriado, para
que este solicite do Ministerio da Fazenda o necessario .supprimento
de dinheiro, o orçamento da despeza mensal a effectuar pela respe
ctiva caixa e a synopse da que foi effectuada, assignados pelo pagador;

Fazer expedir guias ou cadernetas aos offícíaes, empregados mí
litares e civis, quando em marcha, remettendo á competente caixa
militar ou estação de Fazenda;

Propôr os empregados da Divisão, dar-lhes posse e dístribuil-os
pelas secções e gabinete; .

Aos demais funccionarios destas divisões competem os serviços
concernentes as suas categorias de accôrdo com os respectivos re
gimentos internos que forem expedidos.

CAPITULO III

DOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO CENTRAL

Art. 9.° O Departamento Central (abreviamento D. C.) com
prehende quatro secções, além da portaria, serviços telephonicos,
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telegraphicos, typographicos, de correio e transporte e da « Imprensa
Militar» .

Art. 1.0. A's secções competem:

A' 1', secção do protocollo:

a) questões de interesse geral e as que não forem affectadas a
outros departamentos e ás Divisões de Expediente e de Fundos;

b) protocollo geral de entrada de todos os papeis não dirigidos ao
gabinete do Ministro e Divisões do Expediente e de Fundos;

c) distribuição dos papeis pelos departamentos, inclusive o D., A.,
emquanto funccionar no edifficio da Intendencia Geral da Guerra;

d) expediente do chefe do departamento;
e) archívo do D. C.;
f) organização e dístrlbuição do boletim interno da secretaria.
A' 2a, secção de publicação e registro:
a) publicações no Diario Olficial;
b) questões relativas a offíeiaes reformados e a officiaes em dispo

nibilidade, excluidas as restricções contidas em outros artigos deste
regulamento;

c) quadro dos inferiores organizado de accõrdo com o art. 125 da
lei n, 1.860, de 4 de janeiro de 1908, e questões de assentamento,
promoções, nomeações, demissões e licenças dos mesmos;

d) registro de patentes;
e) negocies relativos ás praças reformadas;
f) negocios relativos ao Collegio Militar;
g) negocios relativos á Bibllotheca e Archivo do Exercito;
h) organização das tabellas de orçamento do Collegio Militar,

Bibliotheca e Archivo do Exercito, discriminação das verbas distri
buidas para os respectivos serviços e fiscalização do seu emprego;

i) assumptos relativos á Cornmíssão de Promoções.
A' 3&, secção de recrutamento:
a) centralização de todos os serviços relativos a alistamentos e

sorteio, inclusive o resumo numerico dos registros militares;
b) organização dastabellas de orçamento relativas a alista

mento e sorteio, discriminação das verbas distribuídas e fiscalização
do seu emprego.

Art. 11. A' 4& secção de intendencia:

a) matricula de todo o pessoal militar e civil da secretaria e
assentamento dos empregados civis do departamento;

b) economia interna da mesma ;
c) organização da folha de pagamento do pessoal militar e civil

do departamento e respectivo pagamento;
d) guarda e distribuição do material, mobiliaria e outros artigos

pelos departamentos, gabinete e Divisões do Expediente e de Fundos;
e) guarda dos dinheiros recebidos para as despezas de prompto

pagamento e reservadas.
Art. 12. A portaria é uma dependencia do Departamento Central.

Incumbe ao seu pessoal:
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a) abrir e fechar o edificio da Secretaria;
1J) cuidar da segurança, do asseio do edíâcío e da conservação

dos moveis e mais' objectosda Secretaria;
c) dar destino á correspondeneia offícial expedida pelos Depar-

tamentos e pelo Gabinete; ,
d) receber a correspondencia dirigida á Secretaria e entregal-a

á 18 seeçãodo Departamento Central; ,
e) receber por inventario toda-a mobilia e utensllios da Secre

taria e responder pela sua ímportancía.no caso de extravio;n manter a policia nas' -ante-salas, recorrendo; quando for pre-
ciso, aoD C;, , ,

g) transcrever no livro da porta os despachos e decisões que
devam ser publicados e mostral-os aos interessados;

h) pedir providencias relativas a conservação do predio da Se
cretaria e do mobilíarío e utensilios necessaríos '; ,

i) fiscalizar o serviço dos continuos e serventes.

CAPITULO IV

DAS ATTRIBurçõEs ESPECIAES DO CHEFE DO DEPARTAoIEl'iTO CENTRAL

Art. 13. Incumbe ao chefe do departarnento :

a) dirigir os trabalhos do De. ;
b ) fiscalizar os trabalhos da portaria ~

c) manter a disciplina no estabelecimento;
d) fiscalizar os serviços do telegrapho, telephone, correio, im-

prensa militar e electrieidade; ,
e) deferir o compromisso legal e dar posse aos empregados offl-

ciaes ou civis do seu departamento; ,
f) levar ao conhecimento do ministro as faltas ou transgressões

commettidas pelos empregados cujas punições escapam á competencia
de sua autoridade.

Quando forem conimettidas por militar e sejam de. tal natureza
que possam dar logar a conselho de guerra, deverão ser communi
cadas ao chefe do D. G., a quem são 'alfectas as questões de disci
plina.

g) exercer as íuncções de secretario da commissão de promoções.

Art. 14. O Departamento. da Guerra(D. G.) comprehende:

Um gabinete e seis divisões.

§ 1. o ügabinete tem a seu cargo:

a; o proto,collo, despachos e expedição d,a correspondencia ;
b o boletim do D. G e as alterações para0 boletim do exercito;
ri a concentração do serviço doD. G. e a, correspondencía do

chéfe.
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§ 2. o As divisões teem a seu cargo :

A f a, ou G. f, os negocias-relativos ao alto commando e á tropa
em geral;

A 2", ou G. 2, os negocias relativos á arma de infantaria;
A 3", ou G. 3, os da arma da cavallaria;
A 4", ou G. 4, os da arma de artilharia e a teehníca militar';
A 5", ou G. 5, os da de, engenharia e a teclmica de engenharia;
A 6", ouG. 6,. os de saude ,
Art. f5. A. G. f divide-se ein duas secções.
A f o, do alto commando, abrange:

a) negocias relativos ás íuspeccões permanentes e· especiaes ás
grandes unidades;

b) organização do exercito em pé de paz e de guerra j
c) forças de f· e 2" linhas;
d) dístribuição de forças pelo territorio nacional;

e) operações de guerra ;
fJ questões relativas a serviços de estado-maior e a repartição

respectiva:
g) serviços da rectaguarda ;
h) grandes manobras;
i) campos de manobras quanto ao seu aproveitamento para

instrucção da tropa, linha de tiro' é instrucção militar 'consignada.
no regulamento do sorteio militar; _ '

j) emprego tactico das armas em ligação entre si ;
k) convenções militares;
l) política militar internacional ;
m) proposta de fixação de forças;
n) organização de tabellas orçamentarias relativas a serviços tra

tados na secção.

A 2&; da disciplina e vencimentos, comprehende:

a) nomeação de conselhos de investigação e de guerra para offí
ciaes e praças dos departamentos e para mllítaresiquaesquer, desde
que outras autoridades nãoo possam fazer, funccionando nos respecti-
vos processos um dos auditores que servirem no D. J. ; ,

b) execução das sentenças e decisões dos tribunaes;
c) assentamentos dos generaes, licenças,promoções, reformas e

nomeações dos mesmos;
d) organiZação de tabellas orcamentarias.relatívas a soldo, 'gra

tificações de posto e funcção de generaes e oíflcíaes, ajudas de custo e
díarias, bem como o soldo e gratificação de praças.

Art. f6. Incumbem ás divisões G 2, G 3, G 4 e G 5 :
a) centralização de informações .sobre osréspectívos serviços ;
b)pessoal e material da respectiva arma', níantendo as estatis-

tícas em dia, mediante rnappas e -outras communicações periodicas e
extraordinarias dos corpos, para as quaes organizarão instrucções j
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c) assentamento dos officiàes da respectiva arma, mediante alte
rações publicadas nos Boletins do Exercito e do Departamento ou re
mettidas trimensalmente pelos corpos, quarteís-generaes, estabeleci
mentos militares e commissões ;

cl) folhas dos officiaes da respectiva arma;
e) regulamentos e ínstrucções para serviços das armas;
1) providencias sobre inqueritos para apurar as causas de acci

dentes soffridos pelo armamento, munição e material de guerra da
respectiva arma, bem como sobre os consequentes damnos do pessoal
e material;

g) apresentação de ofiiciaes e praças;
h) propostas de inspecções technícas, que deverão .ser feitas por

officiaes de artilharia devidamente habilitados, excepção feita das que
versarem sobre technica de engenharia;

i) informações sobre documentos, processos e quaesquer papeis
relativos á arma respectiva; encaminhamento ao D. J. dos doeu
mentos necessarios ao registro do estado civil dos officiaes, e pedidos
de licença, transfereneia, reforma e quaesquer requerimentos;

j) estudo dos regulamentos e organização da arma nos exercitas
estrangeiros;

k) organização de tabellas orçamentarias relativas aos respectivo
serviço.

Art. 17. A G 4 tem 4 secções, competindo :

A' 1", secção da arma, questões correntes sobre pessoal e ma
terial em serviço nos corpos, na conformidade do preceituado no
artigo anterior, e centralização dos trabalhos da G 4 ;

A' 2", secção de defesa do paiz, questões de armamento e for
tificações, comprehendendo :

a) estudo do terreno e escolha dos pontos a fortificar para a
defesa das costas, fronteiras, praças de guerra, caminhos de ferro,
pontes, etc. ;

b) escolha, fixação e distribuição do armamento quanto ao sys
tema, natureza, calibre .e quantidade a adoptar nas fortificações;

c) classificação dos portos, fortalezas e praças de guerra, con
forme o seu effectivo, importancia e estado;

d) fixação do pessoal combatente e techníco necessarío ao servíco
das fortificações. '

A' 3", secção do materlal-bellico, negocias especiaes do armamento,
material de guerra e seu emprego, comprehendendo :

a) estudo theorico e experimental para a adopção, acqulsição,
modífícação, etc. de t?do o material de artilharia e suas munições,
do armamento portatíl (armas de fogo e brancas) e munições na.
cessarias ao ,Exercito, depolvora, explosivos e artificios de guerra,
viaturas para artilharia e para munições de infantaria, de equipa
mente e arreiamento e, finalmente, de todo o material destinado a
facilitar e melhorar o emprego do armamento em campanha;

b) investigação de ordem technica dos accidentes soffridos pelo
material regulamentar e dos determinados por este;
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c) estudo comparativo do material regulamentar nos exercitas
estrangeiros e do material moderno de procedeucia industrial pri
vada, em vista de sua adaptação e adopção entre nós;

d) techuologia, taxinomia e nomenclatura do material de guerra.
A 4\ secção dos estabelecimentos, superintendencia adminis

trativa, fabricas, depositas, etc., comprehendendo :
a) organização de tabellas orçamentarias relativas a matéria

prima, ferragens e machinas destinadas aos mesmos estabelecimentos,
díscrímínação das verbas distribuidas com esse fim e fiscalização de
seu emprego;

b) fixação ela producção annual desses estabelecimentos, de
accõrdo com os recursos orcamentarios;

c) organização das condições technícas e das tabellas ele tolsran
cias e dimensões, exame dos artigos manufacturados e aferição fre
quente dos modelos, calibradores, etc., pelos padrões conservados no
laboratorio da Divisão;

tl] fixação ela quantidade (estocii) ele artefactos, polvoras, mu
nições e artlfícios de 'guerra que deverão existir nos depositos e paióes
desses estabelecimentos;

e) fiscalização frequente dos paióes e depositos de polvoras, explo
sivos, artifícios de guerra, munições e mais artigos sujeitos a decom-
posiçãoou deterioração ; .

f) organização ou exame de projectos, orçamentos, etc., quanto
ás ferramentas, rnacnínas e sua disposição interna e á disposição dos
edífícios para a installação de arsenaes, fabricas e Iaboratoríos que
tenham de ser creados; .

g) quadro dos empregados civis, da mestrança e dos operarios e
negocios referentes a esse pessoal;

h) assumptos administrativos e teehnieos relativos ás companhias
ou escolas ele aprendizes militares,

§ 1. o A Divisão terá a seu cargo uma bibliotheca de obras e
revistas technlcas e um laboratorío physico-chimico para os estudos
especiaes ela G 3, inclusive apparelhos ele photographía e de de
senho.

Na linha ele tiro do Healengo, a Divisão disporá de um pequeno
paiol para a guarda de munições, armamento e material neces
sario ás experiencias balisticas, o qual ficará sob os cuidados e
guarda do estabelecimento a cujo cargo estiver a referida linha.

§ 2. o A cada uma das secções, 2° 3° e 4°, incumbe organizar a
tabella de orçamento do pessoal e material de sua superíntendencía,
discriminar e administrar a respectiva verba.

Art. 18. O G. 5 comprehende quatro secções, competindo:
A' 10- secção da arma - questões correntes sobre pessoal e

material em serviço nos corpos de accôrdo com o art , 16 e a cen
tralizução dos serviços da G. 5;

A' 2°- secção da defesa do paiz - questões correntes sobre cons
trucções ele fortifi cações, depositos, estabelecimentos fabris, compre
henelendo:
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a) plano geral da defesa do paiz sob o ponto de vista da forti
ficação;

b) estudo e. organização de projectos e orçamentos para con
strucção e reparos defortífícàçõésemgerál, respectivas ínstallações
hydraulicas, electricas ou telemetrlcas, depositos, minas terrestres ou
submarinas, etc., e estabelecimentos (abris, em correspondencla com
a 2" e 4& secções do G. 4 ;

c) exame e parecer sobre projectos coganeres de qualquer pro
cedencia, quando entender conveniente ou for ordenado 'pelo ministro ;

d) execução admiuístrativadess as obras ou fiscalização das que
se fizerem por contracto e inspecção dos trabalhos dessa especíe,
quaesquer que sejam os seus executores;

e) discriminação dos creditos concedidos para. essas obras;
f) contribuição para..a.: organização· de um guia ou manual do

constructor militar, destinado a facilitar e a uniformizar o preparo
dos projectos e orçamentos e á execução das obras e revisão do
mesmo guia ou manual- ; .

a) contribuição para organização do cadastro dos proprios na
cionaes a cargo do l\Iinisterio da Guerra;

h) estudo da organização elos serviços e regulamentos para
execução de obras congeneres e dos melhoramentos· introduzidos na
technica respectiva j

i) elaboração dos projectos ae regulamento e ínstrucção de guias
ou manuaes relativos aos serviços elas tropas de engenharia em carn
panha, attinentes á nomenclatura e descripção das ferramentas; aos
instrumentos e apparelhos regulamentares, á fortificação semi-perma
nente, ao ataque e defesa das praças ou pontos Iortiflcadcs e ao em-
prego ele minas. .

A' 3" - secção ele aquartelamentos e mais edificíos é estabeleci
mentos militares - incumbe, em relação a estas obras, o que foi esti
pulado para a especialidadeda 2& secção e mais:

a) organização. de instrucções para a execução, reparos e con
servação que te em de ser feitosdirectamente pelos commandos ou
pelas intendencias nos edificios a seu cargo ;

b) organização do cadastro dos proprios nacíouaes a cargo elo
Ministério da Guerra j

c) organização do guia ou manual do constructor e sua revisão.

A' 4" secção de vcommunícuções, questões sobre -construcção e,
conservação de estrada e telegraphos e todos os meios de transporte
e commuuicações - incumbe :

a) plano geral de viação elo paíz, sob o ponto de vista ela defesa,
o estudo e organização ele projectose orçamentos para construcção ,
reparação de estradas de rodagem, pontes B viaductos em geral, vias
ferreas, canaes, barragens e desobstrucção de vias fluviaes, linhas
telegraphicas, etc. j

b) exame e parecer sobre projectos cougeneres ele qualquer pro
cedencia;

c) execução administrativa das obras relativas a esses projectoa
e fiscalizar-ão elas que tiverem de ser feitas por empreitada j



ACTOS DO PODER ~\:ECUTIVO 417

cl) applicaçãodos creditos distribuídos para essas obras, discrimi
nação das verbas respectivas efíscalizaçãodo seu emprego;

e) estudo das vias férreas, linhas de navegaçãofluvial e marltlma
existentes, quanto ao seu aproveitamento eeapacidade para trans
porte do material bellico, provisõ,~~ e tropa e sua rapida concentração
nos pontos indicados pelos planos de mobilização;

f) serviço de telegraphia, telephonia, colombophilia e aerostação
militar, em todos os seus aspectos, à,saber r

:1.°) estudo para adopção, installação, emprego e modificação do
material correspondente ; ,

2°) superintendencia technica dos respectivos serviços a cargo da
tropa ou de 'estabelecimentos indenpendeutes, e

30) estudo do material e dos regulamentos relativos a esses ser-
viços no estrangeiro; , .

g} elaboração' e projectos de regulamento eInstrucções, de guias
e manuaes do serviço de pontoneiros, aerostacüo, colombophilia ein
stallação e empregodeapparelhostelegráphicos, telephonícos, etc;

h) contribuição para o guia ou-manual doconstructor.
Paragrapho uníco . A. D. 5 terá a seucargo uma bibliotheca de

obras e revistas de .engenharia.vum- gabinete para estudo de resis-
tencia de materíaes, outro destínado.a processosphotogaphicos ordi
narios e applícacão de. photogràphía- ao reconhecimento, levanta
mentos, etc., um deposito de instrumentos e um gabinete de trabalhos
graphicos, abrangendo:

a) desenho detalhado dê plantas de obras e trabalhos de levan
tamento;

b) cartas geraes e parciaes das linhas ferreas e telegràphícas e
das vias de cornmunlcação fluvial e terrestre;

c) plantas topographícas das fortificações, campos entríncheirndos
e de manobras, fabricas e terrenos do ministerlo ;

cl) reproducção e restauração de plantas' antigas e levantamento
das que faltarem para completar o archivo. . '

Art. :I. 9. A. G 6 divide-se em tres secções, competindo: .

A' ia secção, de serviços de saude:
a) inspecções technicas de saude ;

b) questões de admini~tI:ação:

:1.) expediente e protocollo ;
2) assentamentos militares dos officiaes sanitarlos e auxiliares de

saude;
3) centralização dos trabalhos da D. 6 ~
c) superintendencía teehnica administrativa (combinada com a A

!l, do D A) de todos os estabelecimentos sanítarlos ;
cl) archívo da G. 6 ; ',..
e) bibliothecas : ,livros de medicina,' cirurgia e sciencias affins,

os já existentes e os' que deverão' ser adquiridos para o estudo de
questões technicas atrectas á G. ti; revistas de medíclnaçcirurgía,
odontologia, veterinaría e pharrnacia ;

Poder Executivo - 1909
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fJ tratamento de todos os militares doentes ou feridos e de toda
a cavallaría do exercito, comprehendendo :

1) o serviço medico e veterinario nos corpos de tropa ;
2} o serviço medico e veterinario nas brigadas;
3 o servico medico e veterinario nas divisões;
4 o serviço medico, odontologico e pliarmaceútico nos hospitaes,

sanatorios e enfermarias;
õ) o serviço teclmíco nos laboratorios ;
6) os serviços auxiliares de saude.
A' 2" secção, de hygiene: questões de hygiene geral e, em par

ticular, da militare da veterínaría, .cómpreliendendó:
a) questões de hygiene :
1) estudo geral das questões medíco-círurgicas e adopção das

respectivas regras relativas á admissão e exclusão do pessoal do
exercito;
. 2) estudo geral theorico e experimental.de todas as, questões re-

ferentes á hygiene individual do soldado e orgaaízação ele prespcrí-
ções para serem adoptadas; .

3) estudo geral theorico e experimental das questões relativas
ao fardamento e equipamento, indicação do fardamento apropriado
para o soldado brazileiro, de accõrdo com as exígeucias prophylatícas
requeridas .pelas dilferentes ;zonas clímatericas do' paiz;

4) estudo geral, theorico e experimental das questões relativas á
alimentação do soldado, inclusive aorganização das tabellas de dieta
para serem adoptadas nos hospitaes, sanatorios, eufermarlàsje de
regimens alimentares especíaes para determinados estados mórbidos;

õ) estudo geral theorico e experimental de todas as questões re
lativas á, hygienedos estabelecimentos militares, acampamentos,
bivaques, etc.; ,

6) prophylaxia geral das molestias transmissíveis e préscripção
de medidas especiaes applícadas a cada uma para serem ádoptadas
pela tropa; -

7) organização de um vacle~meC1lm.de hygiene com a indicação
succinta das, medidas de hygiene de aggressão e -de defesa. para
serem seguidas, pelas tropas; .

8) organização de um pequeno guia com a indicação summaría
dos scccorros de urgencia para seremadoptados pelas tropas em
marcha ecampanha ; .

9) estudo especial theorico e experimental das questões rela
tivas á educação physica do soldado;

b) preparação e ínstrucção do pessoal de saude, questões vrela
tívas á mobilização" abrangendo: ,

1) estudo das 'condições de admissão dos officiaés sauitarlos,
regulamentando os concursos j

2) organização de intrucções para os cursos de. enfermeiro
(nos hospítaes) e de padioleiros (nos corpos da tropa) ;

3) regulamentação dos exames de admissão para techníoosyclií
micos e bacteriologistas nos laboratorlos j
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<1:) organização de themas e íntrucções para manobras espe
ciaes do serviço de saude ;

5) regulamentação dos serviços sanitarios em manobras e em
campanha;

A' 3" secção, de organização de serviços sanitarios:

a) o estudo das questões relativas ao material sanitario, abran
gendo:

1) estudo theorico e experimental de todo o material de saude
excepto o que estiver na esphera da intendeneía.ipara . adopção,
acquisição e modificação do material referido ;

2) estudo comparativo do material regulamentar nos exércitos es
trangeiros e do material sanitario de procedencia industrial privada;
em vista de sua adopção ou adaptação entre nós; .

3) estudo das orgauizaçõespharmaceuticas em campanha; van-
tagens doscomprímldos, medicameritos, soros solidós, etc.; .

4) estudo geral das orgauizáções de bacteriologia em campanha,
material respectivo necessarío ;

.5) estudo das organizações de chimica em campanha, material res
pectivo necessario,

6) estudo das organizações de .radíographía em campanha, ma
terial. respectivonecessarlo ;

7) estudo dos meios mais vantajosos de transporte de doentes e
feridos. no Brazil ;

8) serviço de veterínarla, material respectivo necessario;
9) serviço odontologico, material respectivo uecessarlo ;

b) organização da estatistica medica e.publlcação.de observações
medicas, cirurgicas e medico-legaes referentes ás molestias, suicídios
e quaesquer accidentes ;

c) organização dos,r!;\gulamentos e .ínstrucções. que julgar conve
nientes para o bom andamento do serviço;

d) julgamento dos trabalhos apresentados pelos officiaes sa
nitaríos, indicando os .que devem ser publicados ua Revista Militar;

e) proposta de premlos de medicina e cirurgia. para os officiaes
sanitários;

f) organização das instrucções e do programma de estudos para
os officiaes designados para commissões em paizes estrangeiros ede
parecer sobre os relatorlos rernettidos ou que mereçam ser pu
blicados;

g) revisão dasínstrucções que se destinam ao serviço de saude
nos hospitaes, enfermarias e preparo de outras .para, os serviços sa~

nítaríosnos sanatoríos e outros estabelecimentos de saude que venham
a ser creados ;

h~ organização das .instrucções para as j untas .. militares de
saude;

i) organização dos serviços de isolamento, vacciuações, desin
fecções e ou tras medidas prophylaticas,
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CAPITULO VI

DAS ATTRlBUIÇÕES ESPECIAES DO CHEFE DO D G

Art. 20. Incumbe ao chefe do D. G. :

a) dirigir o departamento a G. I e ai" secção da G. 1 ;
b) nomear por ordem do Ministro ou ex-aflicia, quando não en

volverem unidades de mais elevada graduação, conselhos de guerra e
de investigação e mandar effectuar inquerito ;

c) fiscalizar os trabalhos do departamento e intervir em sua exe
cução, informar, quandofor preciso, os processos de todas divisões, e
~mittir seu {!arecer'qua.?do entender conveniente, de modo a manter
completa umdade de vistas sobre todos os assumptos tratados no de
partamento ;

d) assígnar o Boletim do Exercito e do departamento.

CAPITULO VIl

DOS SERViÇOS NO. DEPARTA:lIENTO DA 'ADlIIL'iISTRAÇXO

Art. 2i O Departamento da Administração ( abreviadamenteD.
A) comprehendecinco divisões: .

ia - geral de stiperintendencía ou A. :I. ;
2" - de subsistencia ouA. 2 ;
3&-de fardamento-ou A.3;
4&-de alojamento ou A. 4;
5&- de remonta ou A. 5.

Art. 22. A'sdivisões, no que lhes é peculiar, compete:

a) centralizar os serviços respectivos executados fóra e a
escripturação relativa aos mesmos de modoa· poder. conhecer-se
com precisão e promptamente oestadodas provisões;

b) regular o emprego dos fundos que lhe são destinados, discri
minando-os;

c) examinar e instruir com osnecessarios. documentos e infor
mações os negocias de sua. competencia que devam subir a despacho
ministerial;

d) assegurar no seu conjuncto a direeção dosserviços que lhes
affectam, coordenando as medidas geraes, afim de manter unidade
de vistas e de prlncípiosnaexecucão ;

e) estudar. as questões que lhes dizem respeito, elaborando e
preparando todas as provídencías. e prescripções necessarias para
manter, de modo facil, economico e rapido, o Iunccíonameuto do
serviço respectivo;

f) regular os processos de aoquisicão, confecção, conserva
ção, reparação, distribuição e consumo do material a seu serviço,
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organizando instrucções e tabellas com especificação de preços, qua
lidade, quantidade e tempo de duração e fazendo a revisão dessas
tabel1as;

g) organizar a nomenclatura do material respectivo com desi
gnação das unidades em que devam ser expressos, padrões, modelos
e typos a adoptar, fazendo periodicamente a revisão e alteração
convenientes e preparar tabellas de artigos para concurrencia ;

h) collígir os dados estatístícos : referentes aos serviços de sua
competencia;

i) regular o serviço de requisições, lançamentos e contribuições
de generos, na parte que lhes interessa; .

j) formular as bases e elaborar os termos e condiçõesgeraes
para os contractos e ajustes de compras, fornecimentos e eneoín
menda .do material a seu serviçoremettendo á Divisão de Fundos;

k) ter em dia a synopsee indice das leis, regulamentos, in's,truc
ções e decisões peculiares aos assumptos que lhes .dízem respeito;

I) organizar modelos para escripturação, simplificando-a, tanto
quanto possivel, sem prejuizo da clareza e físealízação ,

Art. 23. A' Divisão A. 1 incumbe:
a) centralizar os serviços do D. A e estudar as questões não

aífectas ás outras divisões;
b) preparar o expediente e despacho do D. A, examinando os

papeis e instruindo-os quando Cor necessario;
c) fazer a matricula e alterações de todos os oíãcíaes reformados,

empregados das repartições e estabelecimentos do ministerio, in
tendentes e sargentos deste corpo, a contar de suas reformas ou no
meações, mantendo os assentamentos ein dia, mediante infor
mações colhidas no boletim interno da Secretaria e os que trímen
salmente deverão remetter todos .os estabelecimentos, inspecções,
grandes unidades e outras dependencias do minísterío;

d) tomar a apresentação dos Intendentes e sargentos deste corpo;
e) inspeccionar ocomparecimento dos empregados do D. A, me-

diante a organização do livro do ponto; .
f) preparar as folhas dos intendentes e sargentos deste corpo e

empregados civis do departamentopara a promoção;
g) regular os assumptos que se prendem ao provimento dos lo

gares dos quadros de intendentes e de funçcionaríos civis do depar
tamento;

lt) organizar o protocollo geral e o archivo do D. A.
Art. 24. A' Divisão A 2·incumbe:
a) regular o serviço de subsistencia dos homens e dos anímaes

quanto á provisão, conservação e distribuição do necessarío, em todas
as situações, na paz e na guerra ;

b) etrectuar ensaios sobre alimentação e experlenclas sobre ge-
neros alimenticios e forragens ;. .

c) reunir dadosestatisticos relativos ao serviçosde viveres e for
ragens;

d) propor a fixação dos valores das etapas, dietas e forragens em
todas as gU!l-rni~ões ; .
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e) regularizar o serviço de transportes no que concerne a requí
síção ou acqulsiçüo, preparação e facilidades de meios de mobilização
de pessoal e material do exercito, em marchas, embarques desem
barques, etc. ;

f) reunir cuidadosamente os dados estatisticos no que diz respeito
a vehículos, material rodante das vias férreas, embarcações e todo
o material que for applícave! ao serviço militare operações de guerra;

g) organizar o serviço postal.

Art. ,2:;. A' divisão A. 3 incumbe:

a) regular os meios de provisão, preparo, c~nservação, repa
ração e distribuição no que diz respeito a fardaméríto, equipamento
e arreíamento, organízanclo as tabelIas necessarías';

b) preparar padrões, typos e modelos quanto a esse ma
terial.

ArL 26. A' divisão A. 4 incumbe:

a) regular a preparação, conservação reparação, administração
dos aquartelamentos,' hospitaes, proprios nacíonaesa .cargo doi\Iinis
terio, ediflcios militares, campos de Ínstrucção e os niateriaes dos ser
viços a elles pertencentes;

b) fazer o tombamento dos proprlos nacíonaes a-cargo-do i\Iinis
terio, quartéis, fortalezas, terrenos e servidões pretençentes a, este ou
que estiverem sob sua guarda por-qualquer..título,col,údisQrirninação
dos seus .valores, despezas, comeIles etfectuadas; uso. a. -. que- es
tejam empregados e mais eircumstaneias de . interesse-da adminis
tracüo :

, c) 'fiscalizar as servidões dos mesmos, cuidando de sua guarda
quando desoccupados ;

cl) regular os contratos de arrendamento e alugueis ;

e) regular a aequísícão; conservação e dlstrlbuição do material
de acampamento e saude, organiza.ndo tabellas;

f') estabelecer os processos eÍ'ei$I'aspara acquisíção, conservação
e distribuição de ntensilios, mobillarlo e artigos de expediente, orga
nizando tabellas e fiscalizando o consumo,

Art. 27. A' divisão A. ;; incumbe :

a) regular a Iundaçao, administração, conservação e fi~caJização
das colouias militares, estabelecimentos agrícolas e induetriaes e re
monta;

b) fazer o recenseamento dos .anímaes; escolher vtypos e estabe
lecer regras para a melhora da raça dos -destínadosvaos usos de
guerra;

.. c) estabelecer. o .regímen das invernadas e deposítos de
remonta..e desenvolver o plantio de forragens e a. cultura de
cei'eaes;

,.' cl)':regular a compra de anímaes para oSj1S0S de guerra;
e) centralizaros depositas de remonta.
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CAPITULO VIII

DAS ATTltillUIÇÕES ESPECL\ES DO CHEFE DO D. A.

423

Art. 28. Ao chefedoD, A.além das attribuições que lhe com
petem como chefe da 1" divisão, íncumbe :

a) executar e fazer executar as leis, decretos e 'regulamentos,
avisos e ordens referentes á eserípturação e mais serviços do depar..
tamento;

b) propor, sempre que julgar çonvenIente, medidas necessarias á
simplificação, facilidade e economia dos servíços ;

c) .solicitar, em nome do Ministro,' do Tribunal de Contas, J'he
souroFederal, Delegacias Fiscaes, Alfandegas e de todas as autori
dades administrativas. do Exercito e commandos militares as-infor-
mações e esclarecimentos necessaríos ; .

a) corresponder-se díreetamente com o Ministro, verbalmente ou
por éscrlpto, sobre todos os assumptos relativos ao departamento;

e) despachar, dentre 'os papeis relativos a serviço ou a assumptos
que corram pelo departamento, aquelles para os quaes tiver dele
gaçãoespeeíal e expressa do Ministro, emquarito vigorar essa autori
zacão:

, .f)~preparar os aetos da administração, dar-lhes .impulso e resolver,
deaccõrdo com as ordens do Ministro, todas as .dífflculdades que se.
possam apresentar na 'execução ; .'. '. .' .

a) distribuir os empregados pelas divisões do Departamento'e re
móvel-os de umas para outras, quando as conveníencias do serviço o
exigireIll. .

CAPITULO XI

DOS SER.VIÇOS NO DEPAItTAlIlENTO DE JUSTIÇA,. CONTEi'iCIOSO E SOCCORROS

Art. 29. O Departamento de Justiça., Contencioso e Soecorros
(abreviadamente D. J.)' é o centro, d!3 informações. sobre legislação
militar; vela pela observançía das leis de fazenda rio ?dinisterib e su
perintende o expediente do montepio 'e meio' soldo que competem
aos 'herdeiros dos offíciaes do Exercito eo Asylo de Invalides da
Patría.

Comprehende tres secções, competindo :

A' :1\ secção de justiça:
a) organizar, centralizando as parcíàes de todas as dependen

elas do l\Iinisterio, a estatística geral militar, dividida' em estatística
penal, sanitaria e administrativa; .

b) preparar a consolidação das leis militares e a· revisão da
mesmade quatroem quatro annos, submettidas uma. e outra 6. appro-
vação do Ministro; .
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c) organizar annualmentc a synopse e indice alphabetlco das
leis, decretos, regulamentos e outras disposições peculiares ao Minis
terío e do que lhe seja relativo e se contenha nas leis e mais disposi
ções dos outros;
, d) ter a seu cargo o serviço referente á matricula, remoções,

licenças e demais actosconceruentes aos 'auditores de guerra;
.e) dar parecer, de ordem 'do Ministro, quanto á. organização e

redacção de quaesquer projectos de regulamento 'ou ínstrucções, de
clarando si essa organização obedece aos preceitos juridicos ;

f) requisitar da repartição competente os processos de eonselho
de guerra e da autoridade que responde pelos sentenciados militares
informações sobre o procedimento daquelles que tiverem de receber
indulto ou commutação de peua, quando o Presidente da República
tiver de usar da attribuição que lhe confere o art. 48, n. 6, da Con
stituicão ;

a) emittir parecer, de ordem do Ministro, sobre a intelligencia
de disposições de lei, regulamentos e outros actos offíciaes, sem in
vasão neste particular das attribuicões conferidas ao consultor geral
da Republica e ao Supremo Tribunal Militar.

A' 2n, secção do contencioso:

a) examinar as questões de interesse privado que se liguem á.
acçãoadministratíva militarenestas condições:

1) dar informações sobre reclamações emquese allegar violação
das obrigações impostas á administração militar 'pelas leis e regula
mentos que a regem, verificando si o facto imputado se refere a. di
reito adquirido ou diz respeito a simples interesse;

2) emittir parecer sobre reclamações em que se allegar violação
de clausulas de contractos celebrados pelo l\linisterio ;

b) dar parecer sobre reclamações concernentes a pagamentos de
vencimentos de officiaes e praças do exercito e empregados civis do
Ministerio ;

c) examinar com cuidado o objecto das acções intentadas perante
ao. Poder' Judíeiarío por actosdoMinisterio, quando chegadas ao co
nhecimento do Ministro POI' iilta,rinedio .dos procuradores de secção
da Republica, e prestar esclarecimentos que os habilitem a defender
os interesses dá União, acompanhando o andamento das referidas
acções;

d) aclarar duvidas que possam surgir acerca da Intellígeucía das
leis de Fazenda;

ej vigiar que estas, em serviço da competencia do Ministerio,
sejam fielmente executadas, solicitando as providencias que para esse
fim julgar necessarías ;

f) examinar os termos de arrematação, fiança e contractos em
que for parte o Ministerio;

g) verificar os requisítos e condicões .Iegaes das fianças e cau
ções que tiverem de ser apresentadas; ,

h) celebrar os contractos que possam ser ordenados e examinar
os que forem effectuados por ordem superior, estudando-os nas con
dições e formalidades com que tiverem sido ajustados;
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i) verificar os casos de prescripção ,

A' 3a secção de soccorros:

a) superintender o serviço do Asylo de Inválidos da Patría,
para o que se expedirão instrucções ;

b) receber os processos de habilitação para a percepção dos
meio soldo e montepio deixados pelos offlciaes do Exercito e re
mettel-os ao 'I'hesouro Federal, verificando si estão de accõrdo
com as disposições que regem a especie;

c) receber as declarações feitas para o meio soldo e montepio
militar.

Paragrapho unico. Os encargos da auditoria do Estado-Maior
passam para o D. J.

TITULO m

CAPITULOI

DO PESSOAL

Art. 30. O pessoal do gabinete, das Divisões de Expediente e de
Fundos e dos Departamentos consta dos seguintes quadros, além do
pessoal restante das repartições que se extinguirem:

Gabinete

ESTADO-llfAIOR

CATEGORIA CONDIÇÕES DE AD1lUSSÃO

1 chefe......................... Official superiórelfectivo.
4 adjuntos...................... Officiaes elfectivos com o curse

da arma.
4 ajudantes de ordens .... " . . . . . Capitães ou subalternos effectívos,

mVISÃO DO EXPEDIENTE

1 chefe da divisão ... '" . . .. . .•• Civil

Primeira secção

i chefe................... . . . . . Civil.

Segunda secção

i chefe ..•• e •••••• Civil.
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DIVISÃO DE FUNDO

:1 chefe da divisão............... Civil.

Pl'imeim secção

:1 chefe......................... Civil.

Segunda secção

:1 chefe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Civil.

Terceira secção

1 chefe......................... Civil.

Departamento Central

(QUATRO SECÇÜES)

El'imeira secção

Categoria Condições de admissão

:1 chefe, que será o do departa-
mento " , . . . . . . . Coronel elfectivo, habilitado para

o serviço de estado-maior.
:1 auxiliar................ . . . . . . Capitão ou subalterno.

Segunda secção

1 chefe........................ Offieial superior effectivo com o
curso da arma.

Terceira secção

1 chefe........................ Offícíal superior elfectivo com o
curso da arma.

Quarta secção,

:1 chefe ".,.,.,.......... Offlcial reformado ou intendente.

PORTARIA

1 porteiro.
2 ajudantes.
1 continuo.



ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Departamento da Guerra

Catcqorias - Condição de admissiío

4"27

Um chefe do D. G. - General de divisão ou de brigada effe
otívo habilitado para o serviço de estado-maior.

Um ajudante de ordens - Capitão ou subalterno efíectívo,

Gabinete

Um chefe - Oflicial superior effectiro, habilitado para o ser
viço de estado-maior.

Um adjunto Oflicial effectivo menos graduado que o chefe,
com a mesma habilitação.

Dous auxiliares ·Ofliciaes effectivos menos graduados que o
ajudante, com as mesma" habilitações.

PItnIElRA· DIYlSXO'

Primeira secção

1. chefe - Que será. o da divisão, coronel effectívo, habilitado
para o serviço de estado-maior,

2 auxiliares - Capitães ou subalternos effectivos, com as mesmas
habilitações.

Segunda secção

1. chefe - Oflicial superior eãectívo, habilitado para o serviço
de estado-maior.

i adjunto - Oflicial effectivo menos graduado que o chefe, com
as mesmas habilitacões.

4 auxiliares-Ó1liciaes effectivos menos graduados que o adjunto,
com as mesmas habilitações.

SEGUNDA E TERCEIRA DIVISÕES

Cada uma com um chefe, coronel effectivo da respectiva arma,
com o competente curso; um auxiliar, capitão ou subalterno effectivo
da respectiva arma, com o competente curso. .

QUARTA DIVISÃO

Primeira secção

o mesmo que a ia secção da G. L, tendo, porém, os offlclaes o
curso de artilharia.
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Segunda secção

i chefe - Official superior elfectivo, com o curso de artílharia.
2 adjuntos - Officíaes effectlvos menos graduados que o chefe,

com o mesmo curso.
2 auxiliares - Officiaes effectivos menos graduados que os adjun

tos, com o mesmo curso.

Terceira secção

o mesmo pessoal que a segunda.

Quarta secção

i chefe - Official superior effectívo com o curso de artilharia.
i adjunto - Official elfectivo, menos graduado que o chefe e com

o mesmo curso.
2 auxiliares - Officiaes effectívos menos graduados que o adjunta

e com o mesmo curso.
i preparador-chímíco - Civil, devidamente habilitado.
i desenhísta-photographo - Idem, idem.

QUINTA DIVISÃO

o mesmo que a ~" divisão, tendo, porém, os officiaes das secções
o curso de engenharia e substituindo-se o preparador por um aju
dante de desenhista-photographo, civil, devidamente habilitado.

SEXTA DIVISÃO

Primeira secção

i chefe, que será. o da divisão Coronel medico effectivo.
i adjunto - Capitão ou major, medico elfectivo.
i auxiliar - ia tenente ou capitão, medico eãectívo,

Segunda secção

i chefe - Official superior, medico effectivo,
i adjunto - Capitão ou major, medico efíectívo.
i adjunto - ia tenente ou capitão pharmaceutico.

Terceira secção

i chefe - Official superior, medico elfectivo.
i adjunto - capitão ou major, medico effectivo.
i auxiliar - ia tenente ou capitão medico effeetlvo,
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Departamento da Administração

PRIMEIRA DIVISÃO

429

i chefe do departamento e da ia divisão - Coronel effeetívo, ha
bilitado para o serviço do estado-maior.

i adjunto - Capitão ou 1° tenente effectivo, com o curso de
arma.

2 auxiliares technicos - Offlciaes effectivos, com o curso de
engeharía,

SEGUNDA DIVISÃO

i chefe - Oflicial superior do quadro de intendentes ou offícial
superior reformado.

TERCEIRA DIVISÃO

i chefe - Official superior do quadro de intendentes ou offícíal
superior reformado.

QUARTA DIVISÃO

i chefe - Offíclal superior reformado com o curso de enge
nharia.

QUINTA nrvrsão

i chefe - Tenente-coronel ou major, serviço activo da arma de
cavallaría,

DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA, CONTENCIOSO E SOCCORROS

Primeira secção

Categoria

i chefe, que será o do departa-
mento •..•..••...............

Condições de admissão

Auditor de guerra com o posto
de offlcial superior.

Segunda secção

i chefe.
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Terceira secção

i chefe.

§ 1°. Os empregados das repartições que se extinguirem serão
distribuidos pelos departamentos, conforme as necessidades do serviço,
sendo observado o disposto no art. 13.4 da lei n. i. 860, de 4 de ja
neiro de 1908 e o art. 20 deste regulamento.

§ 2°. Os amanuenses da Secretaria da Guerra, os amanuonses e
fieis da Intendencia Geral da Guerra, passam a 305 officiaes os i05,
20' e 3°' escripturarios da Direccção Geral de Sauele; a .10' , 20' e 30'
officiaes, respectivamente ; os escripturarios do antigo quartel-mestre
e antiga intendencia a 2°' officiaes, todos com os vencimentos que
percebem actualmente, ,

§ 3.° Para ossérvíços da Imprensa Militar, telephonía, telegra
phíae electricidade affectos ao D. C. é conservado o pessoal com os
vencimentos actuaes.:

§ 4. ° São' desde já.admittidos como amanuenses2lí sargentos.
Art. 3i. Oslagares, cujo exercício não seja privativo dos offíciaes

effectivos designados nos quadros de que trata o artigo antecedente
e dos empregados de que trata o art. 2° deste regulamento, serão
preenchidos por officiaes reformádos elo Exercito, pelos empregados
dos quadros ela Intendencia e das direcções geraes de -Saude, de En
genharia e de Artilharia ;'os dé amanuenses, .por sargentos do
quadro creado pelo art. 125 dalei n . i,.860,de 4 de janeiro de 1908,
e os de continuas e 'serventes, por praças reformadas ou ex-praças
do Exercito activo. . .

Paragrapho unico. As condições de admissão dos mesmos officiaes
e praças reformadas serão estabelecidas em ínstrucções que para
esse fim se expedirão;

CAPITULO 11

DAS ATTRIBUIÇÕES comIUNS As DIVISÕES ESECÇôtS

Art. 32'. São attríbuiçôes communs ás divisões e secções:

a) a.guarda dos papeis pendentes, até serem findos;
b) a synopse dos negocias' que correrem por ellas, com indicaeão

da. marcha que tiverem e sua solução ;
c) o índice geral dos assumptos tratados j
(l) o balanço annual dos papeis;
e) o registro em livros especiaesdos papeis recebibos e expe

didos;
f) a apresentação, no mais breve prazo possivel, das informações

pedidas pelo Ministro e o andamento rapido dos papeis que correrem
por ellas, sendo que as informações serão resumidas, tanto quanto for
possível, e deverão accentuar desde logo o ponto em questão;
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g) a remessa não só das tabellas orçamentarias para servirem
na organização da tabella geral de orçamento do Mlnisterío, como
também da demonstração das despezas feitas por conta dos créditos
que lhes forem distribuidos.

Art. 33. São tambem attribuíções communs ás divisões, no que
lhes for attínente , as' de que trata o art. 22.

CAPITULO IH

DAS ATTRlBUIÇÕES GERAES DO PESSOA.L

Art. 34. Compete aos chefes do gabinete, das divisões do expe
diente e de fundos e dos Departamentos:

a) manter a ordem e regularidade 40s serviços; .
b) organizar e apresentar aunualniente ao Ministro, até o dia

fã de fevereiro, o relatorlo dos trabalhos executados, com indicação
das .providencias a tomar a bem do progresso. das .mencionadas
Divisões ou dos Departamentos a. seu. c.argo,sBndo esse relatorío
syrithetico e elaborado por secções de matérias, 'de modo que facilite.
a leitura;' .

c) designar os' empregados que teem de servir nas Divisões e
secções; . . .

d)'distribuir pelas Divisões ou secções o's. serviços que a estas com-
petirem; . :

e) propor ao ;;finist~o, para excução complementar deste regula
mento, .as ínstruóções adequadas á direcção e distribuição do serviço
e as providencias aconselhadas pela experlencía ;

1) rever os papeis féitos antes desubíremá.presença do 1\lmistro,
dando seu parecer.qúandoíõr necéssarío, e;'bemassim, os que forem
expedidos para outras repartições;

g) impor aos empregados civis a pena disciplinar de sua alçada e
levar ao conhecimento do Ministro os casos que determinarem a appli
cação, por parte deste, de pena disciplinar de sua competeucla ;

h) despachar os requerimentos das partes e outros papeis, no Ií
mite de suas attribuições ;

i) mandar passar, quando requerido e declarado o fim a que Se
destinarem e autorizado, as certidõesextrahidas dos livros e papeis
processados, existentes na Divisão ou Departamento ;

j) rubricar os livros de escripturação . e outros que se estabele
cerem, a cargo da Divisão ou Departamento ;

k) legalizar com sua rubrica os pedidos de material e outros do
cumentos referentes a despeza ;

l) requisitar directamente por si e em nome do Mmistro, com as
devidas restrícções, as.iuíormaçõas precisa, para esclaracímento das
questões a resolver;

'11!-) enviar dírectamente ao chefe do D. J. os dados para a orga
nização da estatística geral militar;

n) proferir despachos Interlocutoríos, submettendo a consideração,
do Ministro sómente os papeis e actos que firmem doutrina e as Te
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soluções sobre questões de natureza controversa que dependam da de
cisão deste.

Art. 35. E' da competencia dos Chefes das Divisões dos Depar
mentos regular e fiscalizar os trabalhos destas, observando as ordens
e ínstruccões que lhes forem dadas ou transmittidaspelos Chefes dos
mesmos Departamentos.

Art. 36. Aos Chefes das secções cabe, conjunctamente com os das
divisões que não abrangem secções:

a) informar por escripto, após detido exame e estudo cauteloso
dos documentos, fundamentando devidamente seu parecer, os negocias
da competencia de suas secções ou divisões;

b) designar aos empregados os serviços de que se devam encar
regar, instruindo-os no sentido de facilitar e simplificar o trabalho e
distribuindo os serviços mais importantes aos 1'" offíciaes, os de menor
importancia aos 2"" e assim por deante ;

c) requisitar por escripto aos outros chefes de sua categoria as
informações necessarlas ao aperfeiçoamento dos trabalhos respectivos
e prestar os esclarecimentos que esteslhe pedirem;

d) apresentar ao.cheíe do seu Departamento, até ao fim de ja
neiro, os dados necessarios á organização do relatorio annual ;

e) promover o melhoramento dos negocias da secção ou Divisão,
propondo á autoridade competente as providencias que julgar neces
sarias sobre a ordem dos trabalhos, a insufficiencia do pessoal ou a
falta de execução, por parte deste, no cumprimento de seus
deveres;n legalizar os documentos expedidos pela secção ou Divisão;

g) ter couveníentemeute classificados sob sua guarda os papeis
pertencentes aos negocias da Divisão ou secção, providenciando sobre
o recolhimento ao Archivo do Exercito daquelles cujos assumptos es-
tiverem findos ou prejudicados. .

Art. 37. Cabe aos adjuntos, auxiliares, iO'; 2°' e 3°' officiaes, pra
ticantese amanuenses executar-com zelo e discreção os serviços que
lhes forem dístríbuidos.

Art.3S. Incumbe ao porteiro:
a) promover, dirigir e fiscalizar os trabalhos de limpeza e asseio

do edificio da Secretária; , ,
b) trazer em perfeito estado de conservação e asseio e ter sob

sua guarda os moveis, utensílios e objectosda Secretaria de que se
lhe fizer carga;, '

c) abrir e fechar, nas horas regulamentares e nas quelhe forem
determinadas pelo chefe do Departamento Central, oedificio da Se
cretaria;

d) receber a correspondencia, livros, papeis, etc., endereçados
á Secretaria e eutregal-os ao D. C., promovendo a prompta expedição
e entrega da correspondeneia que lhe foi confiada: para esse fim pelo
chefe do D. C. e pelos Departamentos e Divisões, para o que fará anno
tações em livros especiaes de entrada e sàhída depapeis :

e) escripturar o livro de ponto, recebendo dos Departamentos e
Divisões as notas dos despachos dos papeis; ,
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f) cumprir e fazer cumprir fielmente as ordens dos chefes dos
departamentos, das divisões e das seccões ;

g) impedir o ingresso de pessoas e~tranhas nas salas dos trabalhos,
salvo ordem superior.

Art. 39. Compete aos continuos :

a) cuidar do asseio dos moveis, livros e utensilíos nas salas em
que servem;

b) prover as mesas de objectos necessarlos ao expediente ;
c) acudir ao chamado dos empregados, cumprir 'as ordens destes

em o?jecto de'. serViço., avisal-?s, quaúdo prócut'ados, e coricluzir os
papeis no movimento Interno 'ela Secretária.

Paragrapho unico. Os contínuos e serventes são subordinados ao
porteiro, no que respeita ao servíco da secretat-ía, e tanto estes como
aqneIles deverão comparecer á mesma urna hora' antes da designada
para o começo dos trabalhos.

Art. 40. Cabe aos serventes :

a) fazer todo o serviço de limpeza e qnaesquer outros da mesma
natureza que lhes forem ordenados;

b) pedir ao porteiro os elementos necessarlos ao cumprimento do
estabelecido na alinea anterior.

CAPITULO IV

DAS : N01LE..I.ÇÜES E sxancrcros

Art. 41; Serão nomeados por decreto os chefes das divisões de
expediente e de fundos e dos departamentos e os Iunccíonarios civis
de chefe de secção e divisão a 3° official, inclusive; e por portaria os
militares effectivos e reformados e os civis não mencionados na pri
meira parte deste artigo, execepto os serventes das divisões de expe
diente e de fundos, que serão nomeado, pelos respectivos chefes, e os
serventes, patrões, machinístas, foguistas, motoristas e remadores que
serão adrnittidos respectivamente pelos chefes do D, C e do D. A.

Art. 42. As nomeações dos empregados civis serão feitas medi
antepromoçães nos quadros respectivos, na conformidade das dispo
sições vigentes.

§ 1.°A entrada para os quadros se fará mediante concurso, va
lido por um anno, durante o qual só poderão ser aproveitados nas
vagas que sobrevierem os concurrentes que tiverem o mesmo numero
de pontos que os nomeados.

§ 2.° A do, porteiro se fará também por accesso entre oseonti
nuos, sendo preferidos, os que manifestarem maior :aptidão.vassidui
dade e melhor coniportatnento ,

A:rL 43. Osempregadós nomeados deverão tomar posse e entrai'
em exercício dentro de 30 dias, contados da data da nonieacãov não se
permíttíndo a posse sem a entrada em effectivo exercicio.

Poder Executivo - 1909. ~8
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CAPITULO V

DOS YE1iCBIENTOS

Art. 44. Aos legares exercidos por civis serão inherentes Os ven
cimentos constantes das tabellas das repartições extinctas por este
regulamento.

Art. 45. Em relação aos lagares preenchidos por militares refor
mados, de accôrdo com o preceituado no art. 31, se abonará como
gratífícação a importancia da differença entre os vencimentos do em
prego e os recebidos como reformado.

Art. 46. Em relação aos legares exercidos desde já por officiaes
elfectivos, vigorarão as disposições da lei n. 1.473, de 9 de janeiro de
1906, com as equiparações de que trata a tabélla annexa.

CAPITULO VI

DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 4i. Serão substituidos em seus impedimentos:
a) os chefes das Divisões do Expediente e de Fundos pelo chefe de

seccão mais antigo;
• b) os do departamento Central, da guerra e da Administração

pelo offícial mais graduado do respectivo Departamento;
c) o do Departamento da Justiça, Contencioso e Soccorros pelo

mais antigo dos chefes de secção;
d) os chefes de divisão de departamentos pelo de secção mais

graduado, ou mais antigo da respectiva divisão ;
e) os chefes de secção em geral pelo empregado mais graduado ou

mais antigo da respectiva secção, de categoria ímmedíatamente in
íeríór; e o porteiro pelo adjunto.

Art. 48. O empregado que substituir outro de classe superior
perderá a sua gratificação para recebera do substituído.

Art. 49. O empregado que exercer interinamente legar vago
perceberá a gratificação inherente a este lagar.

CAPITULO VII

DA FREQUENCIA

Art. 50~. O expediente da Secretaria começará ás 101/2 horas da
manhã e terminará ás 3 1/2 horas da tarde, sendo encerrado o ponto
naquella hora pelos chefes respectivos.

Art. 51. Os chefes das Divisões de Expediente e de Fundos e dos
Departamentos poderão prorogar as horas do trabalho, quando o ser
viço assim o exigir.
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Art. 52. O empregado, civil ou militar, sujeito a ponto, que
faltar ao serviço, sem causa justificada, perderá, sendo civil, todo o
vencimento, e sendo militar, toda a gratificação.

Art. 53. O que faltar por motivo justificado perderá, sendo civil,
a gratificação, e, sendo militar, metade desta.

Art. 54. São motivos justificados:
a) molestia do empregado ou pessoa de sua família, entendeu-

do-se por esta o pae, a mãe, a mulher e os filhos;
b) nojo até oito dias;
c) gala de casamento até Bete dias.
Ai'L 155. Serão provadas com attestado medico as faltas por mo

tivo de moléstia do empregado e das pessoas de Iamilia acima indi
cadas, quando excederem de tres em cada mez.

Art.' 56. O empregado civil ou militar, que comparecer dentro
de uma hora depois de 'encerrado o pontoe justificar a demora pe
rante o chefe respectivo perderá, bem como o que se retirar uma
hora antes de findo o expediente, com permissão deste, metade da
gratificação.

Art. 57. O empregado que se retirar sem permissão do respe
ctivo chefe e antes de findo o expediente perderá toda a gratificação,
si for militar, e todo o vencimento, si for civil.

Art. 158. O desconto por faltas interpoladas é relativo aos dias
em que se derem; no caso, porém, de faltas successivas, se estenderá
também aos dlasque, não sendo de serviço, estiverem' comprehen
didos nesse período,

Art. 59. As faltas serão computadas pelo que constar de livro
do ponto, no qual .assígnarâo seus nomes por extenso todos os em
pregados, quando entrarem, e, em rubrica, quando findar o expedi
ente, excepto os chefes das Divisões do Expediente e de Fundos, das
divisões que teem secções e dos departamentos.

Art. 60. Não soürerá desconto o empregado, militar ou civil,
que faltar:

a) por estar enfermo de moléstia grave e prolongada, compro
vada 1)01' uma commlssão medica e' por' dous funccionarios do De
partamento respectivo ou das Divisões do Expediente e de Fundos,
quando servirem nestas, dependendo o abono de ordem escripta do
Ministrosob proposta do chefe daquelle ou destas;

b) por estar .ern serviço geral e obrigatorío em virtude de
preceito de lei;

c) por estar em serviço da Secretaria, fóra delia.

CAPITULO VIII

DAS 1.lCENÇAS

Art. 61. As licenças aos empregados militares eflectívos serão
concedidas de accõrdo com o estabelecido no art. 50 ela lei 11. ·1.4i3,
de 9 de janeiro de 1906.
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Art. 62. As que fOl'~m:'dada:3,aosempregados civis e reformados
serão reguladas pelas seguintes disposições: , .

1. Poderão ser concedidas licenças, por molestia do empregado
ou de pessoa de sua íamíliana fór,m,a do disposto no art. 55,'alinca
a, com o.ordenado e metade da gf.~ttficaçiiq até seis rnezes e com ,o
ordenado de então em diante até um anno,

Il. Em casos que não sejamde niolestia, o desconto 'será feito
da quinta parte do ordenado ' até, tres mezes,' dá terça parte até seis
e da metade até um anuo , ' . ' " -: "

m. Em nenhum caso, salvo o do art. 60, alincas 'a, 'b, ec, será
abonada gratificação integral de exercícío.

IV. O tempo das licenças reformadas ou de novo concedidas
dentro de um anno, contado .do .dia em que houver terminado a
primeira, será addiccionado ao das antecedentes para se fazer nus
vencimentos o desconto de, que tratamos tres numeras precedentes;

V. Toda a licença se deverá' considerar' como si fosse concedida
para ser gozada onde convier ao empregado, no interior da Republica,
sendo que, no caso de ser dada para gozar fóra desta, a portaria o
determinará. ' .. " , ,

VI. A portaria de licença será: apresentada aoéulnpl'a-se do
chefe respectivo dentro de 30 dias depois de ter sido expedida, sob
pena de ficar sem effelto . . '. '

Art. 63. Não se concederá licença ao empregado que ainda não
tiver entrado erneffectivo exercício do seu logar .

Art. 64. O empregado licenciado, promovido, antes de entrar no
goso da licença, perceberá durante ella o ordenado, do lagar de ac
cesso, si puder apreusentar a portaria respéctiva, a0.cllln]Jl'Çl.-se no
prazo do artigo antecedente. . .' , ." . '.' .', ",

Art, 65.,0 empregado que, finda a licença, se não apresentar
para o serviço, perderá todo o vencimentó.. ainda, que <;lê parte de
doente. '

CAPITULO IX

DAS PEN'AS DISCIPLINARES

Art. 66. Os empregados militares ,est~o sujeitos ás, condições da
disciplina, militar e Ieglslação penal em vigor no' Exercito.' ',.,

Art. 67. Os empregados civis, são passiveisdas seguintes penas:
advertencla e· suspensão, impostas, aquella, pelo chefe' do departa-
mento, divisão ou secção e esta pelo.Mínístro , . .... .

Art. 68. A pena de suspensão será applicada nos 'seguintes
~~ .

a)desobedienCia, negligencia e falta de cumprimento de de-
veres;. ", " '. '

b) falta de comparecimento, sem causa j ustificada, por oitodias
seguidos ou por 15 dias interpollados durante o mesmo mez; ,

c) prisão por motivo não justificado; , "
d). cumprimento de pena. que obste-ao desempenho dasfuncções

do empregadó ; '. ", , " ". ":,
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e) pronuncia em crlmecommum ou de responsabilidade;
f) necessidade de suspensão como providencia preventiva ou de

segur1l.nça. .,. .
Art. 69. A suspensão, excepto apreventlva,. que traraa prr

vação da gratificação, determinará a perda do venciménto, com a
elrcumstaneia de que a decorrente da W:onuIlciadará logar á, per~a
da metade do ordena,do,além da gra~iJic!1çãQ, atéfinal condemnaçao
ouabsolvição, sendo neste ultimo caso, restituída a metade do orde-
nado não recebida. .

CAPITULO X

liA APOSENTADORIA

Art. 70. A aposentadorla dos empregados civis regular-se-lia
pelo decreto legislativo .n, 117, de 4 de novembro de 1892 e,ua.
liquidação do tempo de serviço, se observará o disposto no refe
rido decreto e na circular do Ministério da Fazenda de 26 de ja
neiro dei894, continuando em vigor as demais dísposíçõesque
regem a especíe,

CAPITULO Xl

DAS FÉRIAS

Art. 7i. Os chefes das divisões do Expediente e de Fundos e
dos departamentos concederão aos empregados lã dias de férias,
sem que, entretanto, ellas deem logára maior vencimento com as
substituições que se tiverem de fazer.· As- férias poderão também
ser gozadas ínterpolladamente durante o anrro,

CAPITULO. XII

DISPOSIltÕES. GERAES

Art. 72. Para os logàres vserão aproveitados os empregados
civis das repartições extínctas.rem razão deste regulamento.

Art. 73. Só depois de aproveitados os empregados de que trata o
artigo precedente.serará a nomeação dos officiaes reformados do
Exercito. para.os Jogares indicados·nopreserite:regul'amento.

Art. 74. O regimento interno do gabinete," das divisões do E.~
pedieute e de Fundos e de cada departamento, que fôr approvado pelo
Ministro, regulará as miuudencias do serviço.

Art. 7;$. o-presente l'egulám~nto poderá ser alterado dentro do
prazo de dous annos para adopção ou suppressão de alguma provi
dencia acónselhada p~lapratica e para a' reorganização dos quadros
de empregados.

Art. 76. O i\Iinistroexpedirá instrucções p.~raa .eonstítuição do
gabinete, divisões do Expediente e de Fundos o dos departamentos,
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os quaes serão estabelecidos á proporção que se forem extinguindo a
antiga Secretaria da Guerra, a Intendencia Geral da Guerra e as
dírecções geraes da Contabilidade da Guerra, de Artilharia, de Enge
nharia e de Saude o

Taoella a que se refere o art. 46 do regulamento approvado por
decreto n. 7.388, de 29 deabr-íl dei909, de gratiflcaçõesde
funcções inherentes aos logares exercidos por ofãcíaes effecüí
vos do exercito no Gabtnete do Ministro e departamentos da.
Secretaria de Estado da Guerra.

Gabinete do Ministro

Chefe do gabinete o •••••••••••• , •••• o ••••••••••••

Adjunto o ••••••••••••••••••••••••••••••

Ajudante de ordens ; o •• o •• ·0

Departamento ela Guerra

Chefe do departarnento 0 • o •••••••• o ••• o o •••••

Chefe do gabinete..•. o ••••• o ••••••••••••••• o • o •••• o ••

Ajudante de ordens.......•. ~, ....•............. . . . • •

Outros departamentos

Chefe•.......... o." o • o ••• o •••••••••••••••••• o ••• o •• ,

Chefe de divisão .. ; ; .
Chefe de secção ..•. o ••• o ••••••••• • • •••••• o •••••• o •••

Adjuntos e auxiliares technicos•.............. , .... o ••

Auxiliar o •• o·, • " ••• o' ••• o •••• o ••••••••••••••• o •••••••

Amanuense, sargento do quadro ..... o o • o •••••• o ••••• •

MODELO

DIVISÃO DO EXPEDIENTE

1IE~IOUANDm[

3508000
300;5000
250;5000

4508000
2508000
160S000

3508000
250S000
2008000
1608000
120S000
408000

Pela divisão do .expedíente remette-se a ... o ••••••••• o •••••••••

para que possa ser cumprido o despacho do SI'. )Iinistro, os papeis
j untos, tratando.; .... o •• o o •••••••••• o •••••••• o o o •••••••••• ; ••••••

• • .. .. .. .. .. .. .. .. * .. .: ' ' .

Divisão do Expediente, em de de .

O chefe da divisão do Expediente,

............................ ' ....... 0'0 "." .. t·, ..

Formato: om,25 X om,15.
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DECR,ETO N. 7.389 - DE 29 DE ABRIL DE 1909

Approva o regulamento do Estado-Maior do Exercito

439

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização que lhe confereo art. 48, n. I. da Constítuíção e de
accórdo com o disposto no art. 138, lettra d, da lei n. 1.860, de 4 de
janeiro de 1908, resolve approvar o reg-ulamento que com este baixa,
assignadopelo marechal Hermes Roddgues da Fonseca, Ministro de
Estado da Guerra, para o Estado Maior do Exercito.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1909, 21 0 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Hermes R. da Fonseca.

Reg'ulaIllell-to do Es-tado-]lI:aior do Exerci-to

CAPITULO I

DO ESTADo-~IAIOR E SEUS FINS

Art. 1.0 O Estado-Maior do Exercito é o orgão essencial do alto
commando.Durante a paz a sua missão é a preparação do exercito para
a guerra, cabendo-lhe estudar o emprego das tropas em campanha e
preparar os elementos da sua mobilização, transporte e concentração
nos diversos theatros deoperaçÕes. Em tempo de guerra a sua acção
começa com a realização nessas operações, incubindo-lhe em seguida o
trabalho continuo de reunir os dadosnecessarios ao commando em
chefe para a concepção da manobra' e de dar as providencias para a
realização da mesma.

Art. 2. 0 O Estado-Maior comprehende :
a) o Grande Estado-Maior;
b) eis estados-maiores junto ás inspecções permanentes e ás grandes

unidades.

CAPITULO Ir

DO GRANDE ESTADO -.MAJOR

Art. 3.° O Grande Estado-Maior, constituindo uma repartição,
dependedírectamente do Ministerío da Guerra e se compõe de um gabi
nete e quatro secções.
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Art. 4. 0 O gabinete tem a seu cargo o protocollo, despacho e ex"
pedição da correspondencia ; os assumptos rela tivos aos officiaes e de"
mais empregados do -Estado-Maior ; a administração da repartição, o
archivo e a bibliotheca , '

Art. 5. 0 As secções íucmnbe :

./a Secção (ela dil'ecção)

I. Organização-e distribuição das forças do Exercito Nacional; fi
xação da força das expedições, contingentes, -destacamentos -; proposta
dos effectivos annuaes. -

lI. Estudo da organização dos exercites extrangeíros, principal
mente sul-americanos.

III. Estudo dos meios de defesa do paiz ,
IV. Serviço de estatística militar e de informações ; missões mí-.

litares,
V. Revisão dos programmas de ensiuo e dos regulamentos e in

strucções das armas e serviços; inspecção e fiscalização da instrucção
tactíca do Exercito e da Escola de Estado-Maior.

2" Secção (dos sen'iços)

I. Meios de mobilização, transporte e concentração das tropas.
Il , Estudo dos theatros prováveis de operações de guerra.
UI. Serviço de Estado-Maior; serviço de retaguarda ; commuui

cações militares.
IV. Instrucção dos officiaes do serviço de Estado-Maior e dos

estagiarlos ; viagens de Estado-Maior; grandes manobras .

.r Secção (de Geograpltia}

I. Serviço geographíco ; carta geographica.
Il. Levantamentos-topograpblcos; trabalhos cartographicos em

geral. Catalogação dos trabalhos que interessérnao serviço geographíco.
1II. Carta Geral da Republica ,

4" Secção (de Historio)

I. Historia Militar do Brazil : guerras na, America; estudo das
campanhas modernas em geral.

11. Catalogação' de documentos que interessam á Historla Militar,
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Art. 8." A I" e a 2" secções constituem o Departamento de Estado
Maior : a 3" e a 4", o departamento dos Serviços Auxiliares.

Art. 9.0 O pessoal do quadro permanente da repartiçãoé o seguinte :
I marechal ou general de divisão, chefe do Estado-Maior do Exer

cito;
[ general de brigada, sub-chefe do Estado-Maior do Exercito c

chefe do Departamento de Estado-Maior;
r coronel, chefe do Departamento dos Serviços Auxiliares;

I official superior; de preferencia coronel, chefe do gabinete;

4-officiaes superiores, de preíerencia coroneis, chefes das secções;
]3 majores ou capitães, adjuntos dos departamentos e do gabinete ;
I capitão ou 10 tenente, ajudante de ordens do chefe do Estado

Maior do Exercito; - -
I l° tenente, ajudante de ordens do sub-chefe do Estado-Maior-do

Exercito;
5- 1<' sargentos-arnanuenses do quadro respectivo.

E mais:

r desenhista civil de I" classe;
3 desenhistas civis de 2 a classe ;
I photographo encarregado do gabinete photographico ;
I photographo ajudante;
I mecanico de precisão ;
1 porteiro, official reformado do Exercito; ou ex-sargento ;
3 continuas, praças reformadas ali ex-praças do Exercito;
3_serventes, com osmesmos requisitos:
E os auxiliares civis os militares que o serviço-exigir.
Art. 10. O chefe do Estado-Maior do- Exercito, pela natureza

das suas funcções, é principal responsavel perante o Governo pelo Es
tado de preparação proporcional das tropas.

Art. I I. Incumbe-lhe especialmente:

a) dirigir todos os trabalhos de sua repartição, sobre a qual tem
completa autoridade administrativa, bem como a de commando sobre o
pessoal a elIa pertencente;

b) expedir instrucções regularizando o modo por que os trabalhos
proprios do serviço do Estado-Maior devem ser feitos, .quer na repar
tição, quer nas inspecções permanentes e grandes unidades, indicando
tambem os processos e methodos mais apropriados a cada um delles,
conforme a sua natureza e destino;

c) propór o ingresso de officiaes para o Grande Estado-Maior ou
para o Estado-Maior junto ás inspecções permanentes e grandes uni
dades, e igualmente a reversão desses officíaes aos corpos de tropa;

cl) distribuir os officíaesda repartição pela suas diversas depen
dencias conforme a aptidão de cada um, bem como transferíl-os de
uma parte para outra quando lhe. parecer conveniente ao serviço;

e) propor as medidas que, embora não consignadas neste regula
mento, forem convenientes á boa marcha do serviço militar e que a ex
pcriencia da guerra ou os progressos da industria aconselharem;
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f) velar pelos progressos da instrucção tactica das tropas, propondo
o .que julgar necessario e se esforçando por implantar a unidade da dou
trina firmada pelo Estado-Maior;

a) inspeccionar a instrucção ministrada nos estabelecimentos mili
tares de ensino e especialmente na Escola de Estado-Maior, que fica
sob sua inteira dependencia ;

11) impulsionar de modo continuo a instrucção dos ofllciaes do SEr
viço de Estado-Maior, a saber: os' empregados na repartição, Os das
inspecções permanentes e g-randes unidades, os que exercerem outras
commissões externas, os sahídos da Escola de Estado-Maior, estagiá
rios na repartição.

i) ernittír o seu juizo sobre esses estagíarios, indicando ao Ministro
da Guerra quaesos que devem entrar para o serviço;

j) dar os thernas para as grandes manobras e viagens de Estado
Maior:

k) dirigir a mobilização, o transporte e a concentração de tropas
quando determinadas essas operações pelaMinistro da Guerra;

I) providenciar para que a repartição esteja sempre provida de
livros, instrumentos e todo o material necessario ao serviço;

m) entender-se directamente, sobre o que fór necessario ao serviço
de Estado-Maior, com todas as autoridades militares e bem assim com
as autoridades federaes, estaduaes e municipaes, excepçãofeita do Su
premo Tribunal Federal, Congresso Nacional.e Ministros de Estado :

1l) conceder até 15 dias de dispensa do serviço aos militares empre
gados na repartição e de licença aos civis;

o) gerir as verbas postas á suadisposíção para o serviço darepar
tição e fazer organizar com antecedencia os orçamentos das despezas
com as cornmíssões, trabalhos ordinariose extraordinarlos da repar
tição; viagens de estudos, de exploração.e de instrucção; serviços de
estatistica e de informações. etc.;

p) remetter ao Ministério da Guerra, até 1 de fevereiro, umrelatorio
minucioso do serviço de Estado-Maior durante o anno anterior, acom
panhado das tabellas de orçamento para o serviço a seu cargo no anno
seguinte.

Art. 1:2. As attribuições de todo o pessoal da repartição serão dis
criminadas no regulamento interno, que será org-anizado por ordem do
chefe do Estado-Maior e subrnettido á approvação do Ministro da
Guerra.

Paragrapho unico »Ó. Ao sub-chefe incumbirá, além das outras attrí
buições que lhe forem dadas:

a) substituir o chefe do Estado-Maior em seus írnpedtmentos ;
b) dirigir a instrucção dos ofllciaesdo serviço de Estado-Maior, quer

empregados na repartição, quer junto ás grandes unidades e ás ínspec
ções permanentes, bem como a dOS estagíaríos.

Art. 13. Ordenada que seja a mobilização e concentração de
grandes massas de tropas constituindo um exercito, o chefe ou o sub
chefe do Estado-Maior, acompanhado do pessoal da 2" secção, irá se
reunir ás forcas concentradase constituirá o Estado-Maior do Exercito
em operações,
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Art. 14. Serão nomeados:

a) por decreto do Poder Executivo, o chefe e o sub-chefe do
Estado-Maior do Exercito, ambos de exclusiva escolha do Governo;

b) por acto do Ministro da Guerra, mediante proposta do chefe do
Estado-Maior, os che~es do Departamento dos Serviços A~x:iliares,
do gabinete e das secçoes ; os adjuntos e quaesquer outros offieiaes em~
pregados ria repartição; os desenhistas,: pliotographos e o mecamco de
precisão; o porteíro e os sargentos amanúenses, quer se trate para
estes de transferencia dos de outras repartições, quer de promoção dos
2°' sargentos dos corpos de tropa;

c) .por portaria do chefe elo Estado-Maior, ós continuos e ser
ventes.

Paragrapho unico. As nomeações dos chefes de secção e adjuntos
não mencionarão a secção em que devem servir e que lhes será desi
gnada pelo chefe do Estado-Maior.

Art. 15. 03 offíêlaese empregados da repartição poderão ser li
vremente demíttídos ou dispensados cios seus cargos ."

Art. to. Emquantonãoforem organizadas novas tabellas, os
vencimentos dos empregados militares e civis da repartição serão os
mesmos da que está em vigor. .

§-I. o. O chefe'do Departamento dos Serviços Auxiliares perceberá
a mesma gratificação vde'rfuncção que eonrpeté' taosrde secção. Os
empregados civis perceberão:

§ 2.° O desenhista civil de 1° classe................... $
Os de 2" Classe, · .- .. : , " . . .. . . . $
O photographoencarregadc do gabinete photographíco. $
O ajudante do photographo. , . . . .. .. . . . . . . . • . . . . . $
O mecariico de precisão , ó ••• " ••• ; • • • • • • • $

Os outros auxiliares perceberão uma diária.

CAPITULO IIr

DO SERYIÇO DE ESTADO-~IAIOR

Art. 17. Os officiaes empregados no .serviço, de Estado-Maior
distribuem-se, segundo a natureza e a categoria das suas funcções,
nas seguintes classes:

r. Officiaes do serviço de Estado-Maior:

a) pertencentes ao quadro da repartição;
b) empregados no serviço de Estado-Maior das inspecçõese grandes

unidades;
c) nas diversas commissões dependentes do Estado-Maior pela

natureza dos seus trabalhos.
Il , Officiaes auxiliares do serviço:
a) os officiaes de ordenança da repartição;
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b) OS nomeados·para coadjuvarem a execução dos trabalhos do
Departamento dos Serviços Auxiliares, dentro e fóra da repartição.

Ill. Os officiaes estagiarias da repartição procedente da Escola de
Estado- Maior.

Art. 18. Só poderão ser nomeadospara o serviço de Estado-Màior
(classe I do artig-o anterior, lettras a, b e c) officiaes de qualquer
arma, do posto de capitão ao de coronel inclusive, como curso de
Estado-Maior ou diplomados pela escola respectiva e tendo, pelo menos,
os capitães, um anno e os officiaes superiores, seis mezes de serviço
arregimentado. '.

§ I. o São dispensados do requisito do serviço arregimentado os
officiaes do extincto corpo de Estado-Maior, na fórma do art. II4 da.lei
n. 1860, de 4 de janeiro de 1908.

§ 2. 0 Os officiaes mandados servir arregimentados nos exercitas
estrangeiros poderão ser 2° 5 tenentes, l°' tenentes ou capitães com. o
curso da sua arma e tendo pelo menos dous .annos de serviço arregimen
tado, sendo preferíveis aquelIes que tiverem o .curso de Estado-Maior.

Ar1. 19. As nomeações para os .cargos de qualquer das tres classes
serão feitas por acto do Ministro da Guerra, precedendo sempre pro-
posta do chete do Estado-Maior. .

Paragrapho unico. Os addidos militares· junto ás legações do
Brazll, sempre escolhidos entre os ·officiaes com o curso de estado-maior,
serão nomeados por decreto do Poder Executívo.imediante proposta
apresentada pelo chefe do Estado-Maior ao Ministerio da Guerra.

Art. 20. A execução doserviço.de Estado-Maiornas grandes uni
dades e nas inspecções permanentes, bem como a dos.trabalhos confiados
ás commissões dependentes da repartição, será regulada por instrucções
organizadas pelo chefe do Estado-Maior e approvadas pelo Ministro da
Guerra. .

Ar1. 21. Os chefes do servico de Estado-Maior e das commissões
dependentes da repartição se entenderão directamente, quanto á parte
technica, com o chefe do Estado-Maior dç Exercito, que .poderá auto
rizal-os a se dirigirem ao do departamento que tiver a superintendencia
do mesmo serviço.

Ar1. 22. O chefe do Estado-Maior se esforçará para que, sempre
juizo do desenvolvimento e boa ordem dos trabalhos.vos officiaes do
serviço de Estada-Maior se revezem na repartição e no serviço externo.

Art. 23. O presente regulamento poderá ser alterado dentro de
dous annosda sua publicação, afim de serem. introduzidas as modifica
ções que ia experíencia do serviço aconselhar, podendo, durante esse
prazo, ser mantidos o cargo de assistente e os dous ajudantes de ordens
do chefe.

Rio de Janeiro, 2<) ele abril de 1909.- Hermes R. da Fonseca.
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DECRETO N. 7~390 - DE 29 DE ABRIL-DE. 1909

445

Supprirnc a Directoria de Meteorologia·da Superintendencia de Navegação e-creu

uma secção de Meteorologia na Dircctoria de Hydrographia e Oceanogra

plJia da mesma repartição c dá outras providencias.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil;
usando da autorização que lhe confere o art. 48,'~ l°, da Consti
tuição Federal e tendo em vista 0 disposto no art. 59 do regula
mento approvado pelo decreto n. 6. 964, de 29 de maio de 1908',
decreta:

Art. I. ° Fica supprimida a Directoria de Meteorologia da Su
perintendencia de Navegação e creada na Directoria de Hydro
graphia e Oceanographia Uma secção de Meteorologia com os en
cargos daquella directoria, a que se refere o art. 4° do citado de
creto n. 6:964, eliminados, porém, 03 serviços semaphoricos e
de observações sismologicas, iniciados no Ministerio da Industria,
Viacão e Obras Publicas.

'Parag-rapho unico. Essa secção terá um chefe, capitão de fra
gata, capitão de corveta ou capitão-tenente, que perceberá a mesma
gratificação dos demais chefes de secção.

Art. 2. ° O director de hydrographia e oceanographia, além
das suas actuaes attribuíções, terá mais as de que trata o art. 15
do citadodecreton. 6.964, no que for applicavel aos servicos da
nova seccão, '

Art,' 3. ° A officinatypographica e lithographicaque se acha
a cargo da Directoria de Meteorologia fica annexa á Directoria de
Hydrographia, regendo-se o respectivo pessoal, quanto ás suas
obrigações, pelo disposto. no art. 28.do supracitado decreto.

Art. 4. o As estações meteorologicas actualmente existentes
deverão ser transferidas para as escolas.de aprendizes marinheiros,
capitanias de. portos oupharóes, cujos pharoleiros possuam as ne
cessarias habilitações,.podendo ser creadas novas estações até com
pletar o numero de vmte , que do mesmo modo funccionarão nos
referidos estabelecimentos.

Paragrapho unico , Os officiaes pharoleiros encarregados das
estações, classificadas meteorologicas, perceberão a gratificação
mensal. de 50$ e cumprirão, no tocante ao serviço a seu cargo, ' as
determinações do director de Hydrographia e Oceanographia.

Art. 5.° O Observatorio Central Meteorologico terá um esta
cionaria meteorologista, com o vencimento annual de 3: 600$
(2:400$ de ordenadoe I: 200:;; de gratificação), um ajudante do es-
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tacionario com a gratificação annual de. I : 800$ e um servente com
a gratificação mensal de 100$ ou I: 200$ annualmente.

Art. 6. ° Os pharoleiros, guardas-vigias, patrões, remadores,
paioleiro e servente do paiol, além dos respectivos vencimentos,
terão direito ao abono de racões em generosde alímentacãoou em
dinheiro.·' •

Art. 7.° Os patrões dos rebocadores ao serviço da Superin
tendencia de Navegação, quando forem práticos das localidades em
que servirem, serão nomeados por portaria do Ministro.
. . Art. 8. ° O commissario da Superintendencia de Navegação

poderá ser da classe activa ou reformado do Corpo de Commissarios
da Armada.

Art. ·9.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1909, ~nO da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Alexandrino Faria de Alencar.

DECRETO N. 7.391 - DE 29 DE ABRIL DE 1909

Declara caduca a patente de privilegio de invenção n. 4.466, de 28 de novembro

de 1905, concedida a ]oseph Florentin Lebre para aperfeiçoamentos em

caixas de descargas para lavagem.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu John Burgum, decreta:

Artigo unico. E' daclarada caduca, em conformidade do que
qispõe o art. 5°, § ~o, ns. r .e 3, da lei n.. 3.P9, de 14 de outubro
de 188z., combinado como art. 59, primeira parte do decreto
lI.·8. 8zo,de 30 de dezembro do mesmo anno, a patente de privi
legio de invenção n. 4-466, de 28 de novembro de 1905, conce
dída a Joseph Florentin Lebre para ...... aperfeiçoamentos em caixas
de descargas para lavagem '- visto o cóncessionario não ter feito uso
effectivo da invenção, nem pago as respectivas annuidades nos
prazos legaes.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1909, :21° da República.

AFFONSO AUGUSTO lvloREIRA PENNA.

Miguel Cainioi« du Piit e Almeida.
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DECRETO N. 7.392 - DE 29 DE ABRIL DE 1909

44'1

Concede usvantagcns e regalias de paquetes aos vapores Ipti. Rio e Sobrat, de
propriedade da Ernprezn dc Navcg ação L. Lorentzcn,

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Empreza de Navegação L. Loren
tzen, com séde no Pará, decreta:

Artigo unico. São concedidas á Empreza de Navegação L.
Lorentzen, com séde no Pará, as vantagens e regalias de paqueles
para os vapores de sua propriedade Ipú, Rio eSobral,que fazem
viagens regulares entre os portos da Republica, sendo observadas
as clausulas que a este acompanham, assignadas pelo ministro de
Estado da Industria, Viação e Obras Publicas.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Miguel Calmon dü Piti e Almeida.

Clausulas a que se refere o decreto n. '7.392, desta data.

I

A Empreza de Navegação L. Lorentzen, com séde no Pará,
proprietaria dos vapores jpú, Rio e Sobral, é obrigada a tran
aportar gratuitamente nos seus vapores as malas do Correio e 'séús
conductores, fazendo-as conduzir de terra para bordo e vice-versá,
ou entregai-as aos agentes do Correio, devidamente autorizados-a
recebel-as, fazendo-se o recebimento e a entrega mediante recibo.

II

A Empreza transportará sem onusalgum para a União qualquer
somma em dinheiro ou em valores pertencentes ou destinados ao
Thesouro Federal.

O commandante do vapor receberá os volumes encontrados,
na fórma das instrucções do Thesouro Federal, de 4 de setembro
de 1865, sem proceder á contagein e conferencia das sommas, as
signando préviamente os conhecimentos de embarque, segundo os
estylos commérciaes.
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III

Obriga-se a Empreza de Navegação L. Lorentzen:

l°, a dar transporte gratuito ás sementes, mudas de plantas e
objectos de historia natural, destinados aos jardins publicas c
museus da Republica ;

2°, dar ao Governo gratuitamente uma passagem de-ré e outra
de próá 'em cada viagem;

3°, concedertransporte com abatimento de 50 % sobreos
preços ordinarios para a força publica ou escolta conduzindo presos,
e com o de 30% para qualquer outro transporte por conta do
Governo Federal ou dos Estados •

. Rio, de.Janeiro, 29 de abril de 1909.- Miguel Calmon du
Pin e Almeida:

DECRETO N. 7.393 - DE 6 DE ~L'\lO DE 1909

Abre ao Mínísíerioda Guerra o credito especial de IO:UUO;\ para pagamento á

Sociedade Tiro Brazileiro Federal do subsidio de que trata o árt. la da
lei n. 1.503. de 5 de setembro de 1905.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização conferida pelo art. 8° da lei n: 1.5°3, de 5
de setembro de 1906, e tendo ouvido ° Tribunal de Contas, na
fórmado disposto no art. 2°, § 2°, n. 2, alínea c, do decreto legis
Iativon , 392, de 8 de outubro de 1896, resolve abrir ao Ministério
da,Guerra °credito especial de 1O:000S para pagamento á Socie
dade Tiro Brazileiro Federal do subsidio de que trata °art. l° da
citada lei.

Rio de Janeiro, 6 de-maio de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Hérmes R. da Fonseca.
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DECRETO N. 7.394 - DE 6 DE ?>lAIO DE 1909

449

Créa mais uma brigada de infantaria e uma de cavallaria de guardas nacionacs
na comarca de Cannavierrastno Estado da Bahia.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, de
creta:

Artigo uruco, Ficam creadas, na guarda nacional da comarca
de .Cannavieiras, no Estado da Bahia, mais uma brigada.de ínfan
tana e uma de cavallana, esta com adesiznação de 84u, q-qe se
constituirá de dousregimentos ns. r67 e r68, eaquella com.a de
172~, que se constituirá da tres 'batalhões do serviço activo,
ns. 514,515 e 516, e um do da reserva, sob on .. 172, que se or
ganizarão com os guardas qualificados nos districtos da referida
comarca; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 6 de maio de 1909, 21° da República.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto Tavares de Lyra,

DECRETO N .. 7.395- DE6.DE ?>lAIO DE 1909

Crêa mais uma brigada de iritantaría de guardas nacionaes na comarca de
Itaparica, no Estado da Bahia.

o Presidente da República dos Estados -Unidosdo Brazil, para
execução do decreto n. 431, de 14de dezembrode 1896, decreta:

Artigo unico: Fica creada na guarda nacional da comarcade
Itaparica, no·Estado da' Bahia, mais uma hrigadade infantaria,
com a designação de 173a , a qual se constituirá de tres batalhões
doservico,activons. 517; S18e 519, e um da reserva sob n. 173,
que se organizarão com os guardas qualificados nos districtos da
referida comarca; revogadas'as.disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 6 de maio de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

AltgüstO Tavares de Lyra.

Poder Executivo - 19'9
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DltCRETO N. ,? 396 --DE 6 DE ~tA10 DE 19ô9

Approva com modificações os estudos deünitívos e respectivo orçamento do
trecho de c)8 kilometros e so metros ligando a estação do Alegre, da Estrada

de Ferro de Caravellas, no Estado do Espírito Santo, ao kilometro 39 da
linha de Santa Luzia ao Mannuassú, no Estado de Minas Geraes ,

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a The Leopoldin« Railway Company,
limited, decreta':

Artigo unico , Ficam approvados os estudos definitivos do
trecho de 98 kilometros e 20 metros ligando a estação do Alegre,
da Estradâ de Ferro de Caravel1as, 110 Estado do EspiritoSaiito,
ao kilometro 39 da linha de Santa Luzia ao Manhuassú, no
Estado de Minas Geraes, e respectivo orçamento, no valor de
10.612:478$552, de conformidade com as plantas e mais do
cumentos e modificações delles constantes, que com este baixam
rubricados pelo director geral de Obras e Viação da respectiva se
cretana de Estado.

Rio de Janeiro, 6 de maio de 1909, 210 da República.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

bECRETO N. 7,397 - [DE 14 DE !!f.AIO DE H)o9

Extingue a Secretaria da Guerra, a Intendencia Geral da Guerra e as DI·
recções Geraes de Saude, Artilharia, Engenharia e Contabilidade da Guerra.

O Presidente da Republica 40s Estados Unidos do Brazil,
de accôrdo com o disposto no art , 138, letra d, da lei n. I.86q,
de 4· de janeiro de 1908, e tendo em vista o decreto n, 7,388, de
29 de abril ultimo, que approVil o regulamento da Secretaria de
Estado da Guerra, decreta:

Art. 1.0 Ficam extinctas a Secretaria da Guerra, a Intendencia
Geral da Guerra e as Direcções Geraes de Saude, Artilharia,
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Engenharia e Contabilidade de Guerra, cujos serviços são incorpo
rados á Secretaria de Estado dos Negados da Guerra na
conformidade. de regulamento acima referido.

Art. 2.° O ministro da Guerra expedirá as ínstrucções ne
cessarias ao cumprimento do presente decreto.

Rio de Janeiro) 14 de maio de 1909, 21° da República.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Hermes R. da Fonseca:

DECRETO N- 7-398 - DE 14 DE 1I1A1O DE 1909

Abre ao Ministerlo da Marinha o credito especial de 100:000$ para a concessão
de premios pecuniarios aos melhores atiradores.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe foi conferida pelo art. 12, lettra e,
da lei n. 1.841, 4e 31 de dezembro de 1907, mantida em vigor
pelo art. Ia da lei n. 2.050, de 31 de dezembro de 1008, resolve
abrir ao Ministério da Marinha o credito especial de 100:000$ para
a .concessão de premias pecuniarios ás zuamicões de navios que
melhores notas o~tive~em nos e.x~rcidos praticos de tiro de guerra,
e; em cada naVIO, as guarmçoes que melhores notas tiverem
obtido dos mesmos exercícios.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Alexandrino Faria de Alencar;
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DECRETO N. 7'399-DE 14 DElíAlO DE 1909

Manda adoptar nova tabella de gratíãcações pará as praças do Corpo de
Marinheiros Nacionaes.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização que lhe confere o art. 9~,n. V, da lei n. 2.°50, de 31 de
dezembro de 1908, resolve mandar adoptar para as praças do Corpo
de Marinheiros Nacionaes a tabella de gratitícaçções que a este acom
panha, ficando revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 14 de maio de-I909, 21° da Republíca ,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Alexandrino Faria de Alencar,

Tabella de grat111cações para. as. praças do Corpo de MarInheiros
Nacionaes, mandada adaptar pelo decreto n , 7.399, desta data.

GRATIFICAÇÕES DE' ESPECIALIDADE

Auxiliar especiàlista •
l° Sargento especialista
2" sargento especialista
Cabos especialistas. •
lO' classes especialistas

GRATIFICAÇÕES DE INcmiBENCIAS

NaTlos de

36$000
30$000
24$000
15$000
9$000

Funcçóes e emprego I' classe ~" classe 3" classe -4" classe

Sargenteante . 42$000 30$000 21$000

Fiel de artilharia 42$000 30$000 21$000 9$000
Escoteiro. 30$000 21$000 9$000 6$000
Chefe de torre , 30$000 21$000 15$000
Chefe de canhão de grosso

24$000calibre •
Chefe de canhão de 15 e 12

15$000 15$000ciro. " .... 15$000
Chefe de peça de pequeno - 9$00ucalibre. -, 9$000 9$000 9$000
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Navios de

4113

Funcções e emprego

Fiel.de torpedos . • •
Chefede tubos de torpedos
Mestre de armas . . .
Signaleiro-chefe. • . .
Signaleiro-chefe de quarto
Paioleiros.
Pharoleiros .
Faxineiro; . .
Fiel do porão .
Gageiro. . .
Sota. .• ..
Encarregado do costado

I' classe

42$000
15$000
30$0 00
42$000
12$000
15$000
15$000
15$000
15$000
21$000
15$000
15$000

2:1 classe

30$ 100
15$000
21$000
30$000
9$000
9$000
9$000
9$000
9$000

15$000
9$000
9$000

3" classe

21$000
15$000

q$OOO
2í$000
9$000
6$000
6$000
6$000
6$000
9$000
6$000
6$000

4a classe

21$000
15$000
9$000
9$000

6$0Cl9
6$000
6$000
6$000

6EOO6000
6 O

OBSERVAÇOES

As gratíficaêões- de auxiliar especialistas de rOle 2~' sargentos.
cabos-e primeirasclasses especialistas'serão abonadas ás praças dasecção
de auxiliares especialistas do Corpo de Marinheiros Nacionaes, e ás que
tiverem o curso de uma das Escolas Profissionaes.

As gratificações de incumbencia serão pro labore e ,só concedidas
nas Incumbencías de artilharia, torpedos, signaes e minas ás praças que
tenham os respectivos cursos ou pertencentes á secção de auxiliares es
pecialistas. As gratificações de incumbencia são abonadas por ordem do
chefe do Estado-Maior e por proposta dos commandantes de navios,
fortalezas e corpos.

Os fieis de artilharia, os chefes das torres e canhões de 12 pol
legadas, os sargenteantes, os' mestres ~e armas, escoteiros e signaleiros
chefes de navíosda classedo Minas Geraesvencerão 50 % mais sobre
as respectivas gratificações de funcção em navios de 1a classe.

Além do signalelro-chefe, haverá nesses navios dous signaleiros
ajudantes principaes, com a gratificação de sigualeiro-cheíe em navios
de 2& classe.
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Os signaleiros, chefes de quarto, serão em numero de oito nos
referidos navios; de quatro-nos de 1ft e 2a classese de tres nos de 3&.

Os inferiores do Corpo, de Marlnlíeiros Nacíonaes beneficiados por
esta tabella \:l os cabos de esquadra nas mesmas condições, estes à, juizo
do commandante nos navios em que houver falta de guardiães; entra-:
rão na escala de serviços dos guardiães sem prejuízo das suas incurn
benciase sem direito a qualquer outra gratífícação .

7"

Cessam para as praças comprehendidas nestas disposições as g-rati
ficações creadas pelo decreto n. 74 A, de 20 de dezembro de 1889,
conservando, porém, O direito á gratificação de bom comportamento e
de mais vantagens consignadas em lei de fixação de forcas,

8'

As presentes gratificações ficam sujeitas ás disposições do art. 5°
do Codigo Disciplinar da Armada.

Gabinete do Mínísterioda Marinha, 14de maio de Iqog . .....,..Ale.Vi1'f"
drino Faria de Alencar.

DECRETO N. 7.400- DE 14 DE MAIO DE 1909

Abre ao Ministerio da [ustica e ?\C!!oeios Interiores o c'teditó:-espeeial de 1:500$

para pagamento de subsidies que deixou de receber o Dr. Antonio Gonçalves

Chaves.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70,
§ 50, do regulamento approvado pelo decreto n, ~'499, de 23 de
dezembro de 18<)6, resolve, á vista do art. 80 da lei TI.. 1.841 ..de 31
de dezembro de 1907, revigorado pelo art. 60 da lei tí. i.asa, de
31 de dezembro de 1908, abrir ao Ministerio da Justiça é 1\Ie-
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gocios Interiores o credito especial de I: 500$, para pagamento
dos subsidios que deixou de receber, no período de I a 20 de de
zembro de 1894, .0 Dr, Antonio Gonçalves Chaves, na qualidade
de Senador pelo Estado de Minas Geraes.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 1909,21° da República,

AFFONSO AUGYSTO MOREIRA. PENNA.

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 7.4°1 - DE 14 DE !tIAIO DE 1909

Abre ao Ministerío da justica e Negocias Interiores o credito especial de 800$,
para pagamento de ajuda da custo que deixou de receber à general Antonio

Adolpho da Fontoura Menna Barreto.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°,
do rezulamento approvado pelo decreto n,. 2.409; de 23 de
dezembro de 1896, resolve, á vista do art. 8° da lei n, 1.841,
de 31 de dezembro de 1907, revi~orado Be~o ar~' 6° da lei J?.2:0S0,
de 31 de dezembro deI908, abrir ao Ministério da Justlçae Ne
gocíos Interiores o credito especial de 800$, para pagamento das
àjudàS de custo. que o. general Antonio. Adolpho da Fontoura
Menna Barreto deixou de receber em í892 e í893; na qualidade
de Deputado Federal pelo Estado do Rio Grande do Sul.

Rio de Janeiro, i4 de maio de 1909, 21° da Republíca ,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PF:NNA,

Augusto Tavares de Lyra.
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DECRETO N. 7.4°2 - DE 14 DE MAIO DE 1909

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito especial de4:S7S$ooo.

para pagamento de subsídios que deixou de receber Euclides Vieira Malta.

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido ° Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, S5°,
do regulamento' approvado pelo decreto' n. 2.409, de 23 de de
zembro de 1896, resolve, á vista do art. 8° da lei n. 1.841, de 31
dezembro de 1907, revigorado pelo art. 6° da lei n. 2.050, de 31
de dezembro de 1908, abrir ao Ministério dajustiça e Negocios
Interiores ° credito especial de 4::';75$, para pagamento de sub
sidias que Euclides Vieira Malta deixou de receber, no periodo de
13 de setembro a 12 de novembro de 1892, na qualidade de De
putado Federal pelo Estado de Alagoas.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 7.403-DE 14 DE ~lAIO DE 1909

Abre ao Ministerío da Justiça e Xcgocios Interiores o credito especial de
13:3~O$, para pagamento de subsídios que deixou de receber Francisco Leo

poldo Rodrigues Jardim.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°,
do regulamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de de-o
zénibro de 1896, resolve, á vista do art. 8° da lei n. 1.841, degr
de dezembro de 1907, revigorado pelo art. 6° da lei n. 2.050,
de 31 de'dezembro de lC)08, abrir ao Ministerio da Justiça e Ne
gocios Interiores ° credito especial de 13: 350$, para pagamento
dos subsidios que Francisco Leopoldo Rodrigues Jardim, na qua
lidade de Deputado e Senador por Goyaz, deixou de receber, nos
períodos de 'I de outubro a 2~ de novembro de 1899, de I de no
vembroa 30 de dezembro de 1<)00 e de 25 de fevereiro a 30 de
abril de 1902.

Rio de Janeiro, 14 de maio de H)OC), 21° da Republica.

AFFONSO ALGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto Tavares de Lyra.
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DECRETO N. 7.404-DJ;; 14 DE ,MAIO DE 1909

Crca mais uma brigada de cavallarla de guardas nacionaes na comarca da

capital do Estado da Bahia.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 dezembro de 1899, de
creta:

Artigo unico. Fica creada na guarda nacional da c()marca da.
capital do Estado da Bahia mais uma brigada decavallaria, com a
designação. de 85 a, a qual se constituirá' de dons regimentos, sob
n~~ 1.69 eI70, 9.u~ se organizarão com os guar~asq~a..lificados nos
districtos da referida comarca; revogadas as disposições em con
trario.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 1909, 21° da República.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PE,NNA.

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 7.405 - DE 14' DE :.\lAIO DE 1909

Crea mais uma brigada de infantaria de guardas nacíonaes na comarca de Bom
Conselho, no Estado da Bahia.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazíl,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de r896J
decreta: '

Artigo unico. Fica creada na,guarda nacional da, comarca de
Bom Conselho, no Estado da Bahia, mais uma brigada de infan
taria, com a designação de 174", composta de tres batalhões do
servico activo, ns. '520, 5~H e 522, e um do da, reserva, sob. o
n, 174. os quaes se organizarão com os guardas qualificados nos
districtos da referida comarca; revogadas .as disposições em con
trario.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 1909, 21° da República.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto Tavares de Lyra.
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DECRETO N. 7. 406 - DE 14 DE )iAIO DE 1909

Crca mais uma brigada de cavallar ia de guardas nacionaes na comarca de

Minas 'do Rio de Contas, no Estado da Bahia.

O Presidente da República dos Estados Unidos cio Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, de
creta':

Artigo unico ~ Fica creada na guarda nacional na comarca de
Minas do Rio de Contas, no Estado da Bahia, mais uma. b:í;'igaqa
de cavallaria, com a designação de 86a, a qual Se constituirá de
dous regimentos, sob ns. Í71 e Í72, que se-organizarão com os
guardas qualificados nos districtos da referida comarca; revogadas
as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA' PENNA.

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 7·407 - DE 14 DE )tAIO DE 1909

Crea mais uma brigada de intantaría, uma de cavallaría e uma de artilharia

de guardas nacíonaesua comarca de Conquista, rio Estado da Bahia,

O Presidente da República cios Estacios Unidos' do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de i4 de dezembro de 1896; de",
ereta:

Artigo unico. Ficam creadas na guarda nacional da comarca
de Conquista; no Estado da Bahia, mais uma brigada de .infánta
ria, uma de cavallaria e uma de artilharia: a Í á, COm a designação
de 175", que se constituirá de tres batalhôes dó serviço activo,
ns. 523; 524 e 525, e um do da reserva, sob 'no 175; a 2 a , com
a designação de 87\ que se constituirá de dous regimentos ns, Í73
e 174; e ag"; com a designação de 4~a, que se constituiráde uIii
batalhão de artilharia de posição e de um regimento de artilharia
de campanha, ambos sob ns. 43 e 44) os quaes se organizarão
com os' guardas qualificados nos distríctos da referida comarca;
revogadas as disposições em contrario,

Rio de Janeiro, 14 de maio de 19°9,21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO .!\'laREIRA PE:1-.TNA.

Augusto Tavares de Lyra.
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DECRETO N. 7,408- DE 14 DE ~IAIO DE 1909

Orca mais uma brigada de infantaria de guardas nacionacs no muníclpio de
Iguarassú, no Estado de Pernambuco.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de í896,
decreta: .

Artigo único. F~ca creada na guarda nacional do município
de Iguarassú, no Estado de Pernambuco, mais l,lmabriga,qaÓ, de
iíífantaria, com a designação de 1 í4 a, composta de tres bãtallíões
do serviço activo, ns. 340, 341, 342, e um do da reserya"sbb o
numero 1 14, os quaes se organizarão cornos guardas qualifi
cados nos <;Iístrictos da referida comarca; revogadas as disposições
em contrarío,

Rio de Janeiro, 14 de maio de 1909) 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 7.409 - DE 14 DE ~IAIO DE 1909

Crea urna brigada de cavallaría de guardas nacionaes na comarca de Correntina,
no Estado da Bahia.

o Presidente da Republicados Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto legislativo n, 431, de 14 de dezembro de
1896, decreta:

Artigo unico-.Fica creada na guarda nacionai da comarca dê
Correntiria, no Estado da Bahia j Uma brigada de cavallaría, com
a designação de 8~~, composta dê dous regimenrns, sob n~, 1.75 ~
176, que se organizarão com os guardas qualificados nosdistrictos
da referida c~marca; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 1909, 21° da Republíca.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto Tavares Lyra..
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DECRETO N. 7 ·4IO - DE 14 DE ,MAIO DE 1909

Abre ao ,\linistcrio da Industría, Viação e Obras Publicas o credito de 500:()()()$.

para terminar o alargamento da bitola da Estrada de Ferro Central do
Brazil até ::i cídadcde S. Paulo.

O Presidente -da Republica dos Estados Uuidos do Brazil,
usando da autorização que lhe confere on. X, alinea a, do art. 16
da lei n. 2.050, de 31 de dezembro de 1908, resolve:

. Artigo unico. Fica aberto ao Ministério da Industria, Viação
e Obras Publicas o credito de 500:000$, para terminar o alarga
mento da bitola da Estrada de Ferro Central do Brazil até a cidade
de S. Paulo.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 1909, 21° da República.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Miguel Calmon d.u Pin. e Almeida.

DECRETO N. 7.4II - DE 14 DE ~!AIO DE 1909

Altera (I traçado da linha ferrea de Monte Bonito á Barra, da «Compagníe Fran

çaise du Port de Rio Grande do Sul », a que se refere o decreto n. 7.159.de
29 de outubro de 1<)O<'l.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl, atten
dendo ao querequereu a Compagnie Française dú Port de Rio Grande
do Sul, decreta:

Artigo unico. Fica alterado o traçado da linha ferrea de Monte
Bonito á Barra, a que se refere o decreto n. 7.159, dezç de. outubro
de 1908, de accórdo com. as correspondentes plantas e mais-documentos
apresentados pela .referlda companhia, os quaescom estes' baixam
rubricados pelodlrector geralde Obras e -Viação da Secretaria de Es
tado da Industria, Viação e Obras Publicas, e mediante as clausulas
que a este acompanham. assígnadas pelo Ministro de Estado da Indus
tria, Viação e Obras Publicas.

Rio de janeiro, 14de maio de 1909,21° da República.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.
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Clausulas e que se refere o decreto 11. '7.411, 'desta data

I

4ôf

Fica a Compaguie Française du Port de Rio Grande elo Sal au
torizada a construir em substituicão da estrada de ferro indicada no
decreto n. 7.159, de 29 de outubro de 1908, as seguintes linhas:

1°.· a linha deserviço ou linha tronco, de' Monte'Bonito á' margem
do S. Gonçalo, de accórdo com as plantas e mais documentos a que
se refere o presente decreto;

2°, um ramal destinado a ligar a pedreira de Monte Bonito á Es
t~açlade Ferro.do Rio Grande a Bagé, arrendada á Compagnie Auxi
liâire de Cnemins de Fer alt Brésil ;

3°, um ramal que, partindo da mesma estrada de ferro nas pro
ximidades da cidade do Rio Grande vá ter á Barra.

II

Será de um metro entre tilhos a bitola da linha tronco e dos ra
mais e o respectivo trafego deverá ficar sujeito ás condiçõesjá estipu
ladas para a linha de Monte Bonito á Barra pelo referido decreto
n. 7.159.

III

A companhia deverá opportuanamente submetter á approvação do
Governo as plantas, e mais documentos inclusive o orçamento neces
sários para a construcção dos ramaes de que trata a clausula 1.

IV

São mantidas em relação ás linhas ferreas indicadas nosnnmeros 1°
a -3° da precedente clausula I, as .disposições da· clausula III,. a que se
refere o decreto n. 7;159, de 29 de outubrode 1908, ficando estabe
lecido por esta fórma que o custo total das referidas linhas, construídas
nas condições ora estipuladas, não excederá da importancia alli indicada
de 3.397:903$932, ouro, é, outrosim, que somente a metade desse custo
assim limitado será levado á conta do capital das obras do porto, con
cluídas as quaes o Governo terá o direito de resgatar as linhas ferreas
de que se trata por quantia igual a esta importancia.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 1909.- Miguel Calmon du Pin e
Almeida.
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DECRETO N. 7.41~ -Dt 21 1lt J.tAIO 1lE 1909

Abre ao..Ministerío da Guerra o credito especial de 34:000$, para prover ao trata
mento de officiaes c praças do exercito no estabelecimento thcrrnal de Poços

de Caldas.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido ° Tribunal de Contas, na fórma do disposto no
art. 2°, § 2°, n. 2, alinea c, do decreto legislativo n. 392, de 8 de
outubro de 1896; resolve abrir ao Ministério da Guerra Ocredito
especial de 34: 000$, destinado a prover ao tratamento de officíaes
e pracas do exercito no estabelecimento thermal de Pocos de Caldas,
comó autoriza o art. 13, 11. IV, da lei n. 2.050, 'de 31 Oi', de
zembro de 1908.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MODEIRA PENNA.

Hermes R. da Fonseca.

DECRETO N. 7.4I3-DE 21 DE llIAIO DE 1909

Revoga o art. 60 do regulamento que baixou com o decreto 11. l).7u, de 5
de fevereiro de ISS7.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil :

Resolve revogar o art 6° do regulamento que baixou com o
decreto n. 9.712, de 5de fevereiro de i887 ~ .

Rio de Janeiro, 21 de maio de 19°9, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Da.vid Campista
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Crea mais uma brigada de cavallaria de guardas nacionaes na comarca de
Caravellas, no Estado da Bahia.

o Presidente da República dos Estados TTnidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de H de dezembro de 1896, de
creta:

Artigo único. Fica creada na guarda nacional da comarca de
CaraveI1as no Estado da Bahia, mais uma brigada de cavaílaria,
com a designação de 89", a qual se constituirá de dous regiplentos
ns. 177 e I78, que se organizarão com os guardas qualificados nos
districtos da referida comarca; revogadas as disposições em con
trario.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 1909, 21°da Republica.

AfFONSO AUGUSTO MOREIRA PE~'NA.

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 7 .415 ~ DE 21 DE 1I1A.IO DE 1909

Crea mais uma brigada de cavallar la de gua rdas nacionaes na comarca de Curra
linho, no Estado da Bahia.

O Presidente da República dos Estados Unidos ç10 Brazil,
para execução do decreto legislativo n , 431, de 14 de dezembro de
1896, decreta;

Artigo unico , Fica creada na guarda nacional da comarca de
Curralinho, no Estado da Bahia, mais uma. brigada de cavallaria,
com a designação de 90', que se constituirá de deus regimentos
sob ns. 179 e 180, os quaes serão organizados com os guardas
qualificados nos districtos da mesma comarca; revogadasas dis-
posições em contrario. .

Rio de Janeiro, 21 de maio de 1909, 21°da República.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

41tgusto Tavares de Lyra.
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DECRETO N. 7.416 - DE 21 DE ll1A1O DE 1909

Crca mais uma brigada de infantaria de guardas nacionaes na comarca de
Ilhéos, no Estado da Bahia.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Art. unico. Fica creada na guarda nacional da comarcade
Illíéos, no Estado da Bahia, mais uma brigada de infantaria, com
adesignação de 176a, a qual se constituirá de tres batalhões do
serviço activo, ns. 526, 527 e 528, e um do da reserva, sob n. 176,
que se'organizarão com os guardas qualificados nos distríctos da
referida comarca; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 1<)09, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 7.417 - DE 21 DE ?tIAIO DE 1909

Crea uma brigada de artilharia de guarda. nacionacs na comarca de Valença,
no Estado da Bahia.

o Presidente, da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, de
creta. :

Artigo unico. Fica creada na guarda nacional da comarcade
Valença, no Estado da Bahia, uma brigada de artilharia com a
designaçãode .4f' a qual se. constituirá de.um. batalhão de arti
lhana de posiçao e um regimento de artilharia de .campanha,
ambos sob n. 44, que se organizarão com os guardas qualificados
nos districtos da referida comarca; revogadas as disposições em
contrario.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 1909, 21° da Republica.

AFFON,SO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

A-/!gusto Tavares de Lyra.
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DECRETO N. 7.418 - DE 21 DE "tAlO DE 1909

Abre ao :mnisterio da Justiça e Negocias Interiores o credito especial de 4:S~S)l,

para pagamento de subsidias que deixou de receber Carlos Augusto
Garcia Ferreira,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°,
do regulamento approvado pelo decreto n. ~. 409, de 23 de de
zembro de 1896, resolve, á vista do art. 8° da lei n. 1,841,
de 31 de dezembro de, 1907, revigorado pelo art. 6° da lei
n.,2.oso,de31 de dezembro de 19Q8,abrir ao Ministérioda Justiça
e Negocias Interiores o credito especial de 4:S75$, para, pagamento
de subsidios que, no periodo de 13 de setembro a 12 de novembro
de 1892, deixoude receber Carlos Augusto GaréiaFerreira, na qu'.l
lidade de deputado federal pelo Estado de S. Paulo.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 1909,21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Aügusto Tavares ide Lyra.

DECRETO N. 7.419 - DE 21 DE ,MAIO DE 1909

Declara caduca a patente de privilegio de invenção n , 4,499, de'l3 de janeiro de
,19JÓ, concedida a :lIaximino Pinto Mendes para « um 1l00'O systcma de
escada portatil para casas de negocio».

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu Manoel da Motta Moraes, decreta:

A.rtigo unicovE' declarada caduca, na fórma do 'art. s,§ 2°,
ns. 2 e 3, da lei n. 3. 129, de 14 de outubro de 1882, combinado
com o art. 59, Ia parte, do regulamento approvado pelo decreto
n. 8'.'820, de 30 de dezembrodo mesmo anuo, a patente de privi
legio~deinvenção 'n.4.499, ~e'T3 dejaneiro de '1906, 'concedídau
l\'la:ru:pino Pinto Men~es'para«um novo, systenia de escada por
tátil parà casas de negociol>, visto o concessionariohaver interrom
pido OUso éflectivo da invenção pormais de um anno e deixado
de pagar as respectivas annuidades nos pratos legaes.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 1909, zi° da Republica ,

AFFONSO AUGUSTO,Mo.RElRA PENNA.

Miguel Calmon dn Pin c Almeida.

Poder Exccuttvo - 1909
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DECRETO N. 7.420 - DE 21 DE l't!AIO 'DE 1909

Abre ao Ministeríc da Industría, Viação e Obras Publicas o credito de 300:009$,

para ser applicado á construcção da Estrada de Ferro de Cruz Alta á foz

do Ijuhy,

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe confere a àlinea f do n, X do
art. 16 da lei ti. 2.050, de 31 de dezembro de 1908, decreta:

Artigo unico, Fica aberto ao Ministérioda Industriá, Viação
e Obras Publicas o credito de 300:000$, para occorrer ás despesas
com a construccão da Estrada de Ferro de Cruz Alta á foz do
Ijuhy. •

Rio de Janeiro, 21 de maio de 1909, 21° da República.

AFFONSP AUGUSTO MOREIRA PEl>;r:NA.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 7.421 - DE 27 DE JUro DE 1909

Crêa mais uma brigada de infantaria de guardas nacíonaes na comarca de

Carnisão, no Estado da Bahia.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
para execução dó decreto 'no 431) de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo unico. -Ficà creada na guardanacional da comarca de
Camisão, no Estado da Bahia, mais uma brigada de infantaria,
com ~ designação de 177a, composta detresbatalhões do serviço
activo, ns. 529, 530 é 531, e um dó da reserva, sob n. 177,
os quaes se organizarão com os guardas qualificados 'nos dístrictos
da referida comarca; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 1909, 21° da Republica,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto Tavares de Lyra.
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DECRETO N. 7.422 - DE 27 DE 1I1AIO DE 1909

Abre' ao Ministério da Justiça e Negocios Interiores o credito especial de

3:750$, para pagamento de sUbsidios que deixou de receber Francisco Cor
nelio da Fonseca Lima.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido do Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, ~ 5°,
do regulamento approvado pelo decreto n, 2.409, de 23 de de
zembro de 1896, resolve, á vista do art. 8° da lei n. 1.841, de
31 de dezembro de 1907, revigorado pelo art. 6° da lei n. 2.°50,
de 31 de dezembro de 1908, abrir ao'Ministério daJustiça e Ne
gocias Interiores o credito especial de 7: 350$, para pagamento
de subsidies que, no periodo de I de novembro a .20 de dezembro
de 1894, deixou de receber Francisco Cornelio da Fonseca Lima,
na qualidade de deputado federal pelo Estado de Pernambuco.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 1909, 21° da Republica,

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PE:NNA.

At~gusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 7.423·- DE 27 DE IIlAIO DE 1909

Modifica a directriz da estrada de Ierroprojectada entre a de Goyaz e a cidade
de Bello Horizonte, a que se refere o decreto u, 7..v33;de 16dejulho de 19o5.

O Presidente da República dos Estados' Unidos do Brazil
decreta:

Artigo unico. N:a execução dos estudos e construcção da
estrada de ferro projectada entre a de Goyaz e a Cidade de
Bello .Horizonte, a que se refere o decreto n. 7'.033, de 16 de
julho de 1908, será modificada a respectiva directriz, constante dos
planos alludidos no art. .3° desse decreto, segundo a variante indi
cada na planta que com este baixa, rubricada pelo director geral
de Obras e Viacão da Secretaria de Estado da Industria, Viacâo
e Obras Publicas, a qual, partindo de Santo Antonio dos Campos,
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cerca de 17 kilometros aquem de Alberto Isaacson e passando
por Henrique Galváo, termina na fazenda das Tres Barras na
distancia approximada de 33kilometros além da mesma estação
de Alberto ·Isaacson.

Rio de Janeiro, '27 de maio de 1909, 210 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PEN);l\.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 7.424 - DE 27 DE ~IAIO DE 1909

Approva com, modificações os estudos definitivos c-respectivo orçamcnto .do
trecho de 137 kilometros, a partir da. estaca 3.970, da revisão dos estudos
na margem direita do Rio Doce, pouco abaixo de Dcrrubadinha.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro Vi
ctoria a Diamantina, decreta:

Artigo unico. Ficam approvados os estudos definitivos do
trecho de 137 kilometros, a partir da estaca 3.970, da revisão de
estudos na margem direita do Rio Doce, . pouco abaixo de Derru
badínha, e respectivo orçamento, de conformidade com as plantas
e mais documentos e modificações delles constantes; que com este
baixam, 'rubricadospelo director geral de Obras e Viação da respe
ctiva Secretaria de Estado.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 1909, '21 0 da Republica.

AFFONSO· AUGUSTO MORHRAPENNA ~

.Miguel Calmon. du Piti e -Almcida,
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DECRETO N. 7,425 - DE 27. DE MAIO DE 1909

469

Transfere para a razão social Ibirocahy /;. Comp. o contracto de construcção

da Estrada de Ferro de S. Luiz a Caxias e ramal de Itaquy,

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do BrazlI, atten
dendo ao que requereram Proença, Echeverria & Comp., contractantes
das obras de construcção da Estrada de Ferro S.. Luiz a Caxias e
ramal de Itaquy, no Estado do Maranhão, decreta:

Art. 10. Fica transferido para a razão social Ibirocahy & Comp.
c constituida pelos sacias barão de lbirocahy e Proença, Echeverria
& Comp. o contracto celebrado com estes ultimas, nos termos do de
creto n. 7.073, de 20 de ag-osto de 1903, para construcção da referida
estrada de ferro e seu ramal.

Art. 2°. No caso de morte ou de interdicção de um dos sacias e,
consequentemente, de dissolução da sociedade, ficará o contracto sob a
responsabilidade do outro sacio, o qual. sob a fiscalização do Governo,
promoverá a liquidação do capital social, afim de ser apurada a quota
de interesses relativa ao sacio fallecido ou declarado interdicto.

Ultimada a liquidação, o referido sacio subsistente assumirá, medi
ante termo de transferencia e comosuccessor da sociedade dissolvida, os
encargos do contracto nas condições precisas do que foi celebrado em
virtude do decreto n. 7.073, de 20 de agosto de 1908, e ora é transfe
rido, sob pena de resolucão do mesmo contracto, independente de in
terpellação judicial.'

§ 1°. No caso de ser decretada a falIencia ou a dissolução da razão
social por algum dos motivos previstos no art.336, ns. I e 3, do Co
digo Commercial; ocontracto ficará igualmente resolvido e o acervo
da SOciedade responderá' por prejuízos, perdas. e damnos emergentes.

§ 2°.· A dissolução da sociedade, por accórdo entre os sacias ou
por vontade de um delles, não poderá. effectuar-se sem prévia autori
zação do Governo e decisão deste sobre a idoneidade do successor que
tenha de assumir a responsabilidade do contracto.

A infracção desta condição determinará tambem a resolução do
contracto, nos termos do § 10 deste artigo.

Art. 3". Os sacias serão obrigados, in solidum, á Fazenda Na
cional e, em nenhum caso, poderá qualquer delIes, ou a razãu social,
alIegar alguma excepção relativamente aos encargos do contracto ou
fazer reclamação a esse respeito, baseada nas disposições do respectivo
contracto social.

Rio de Jarieiro, z7 demaio de 19°9, 210 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.
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DECRETO N. 7.426 - DE 27 DE ~rAIO DE 1909

Concede autorização d. .Southern Brazil Lumber Cornpanys para funcclonar na
Republíca,

O Presidente da Hepublica dos Estado Unidos do Brazil, atten
dendo ao que requereu a Soutlierti Brazil Lumber Company, devida
mente representada, decreta:

Artigo unico. E' concedida autorização a Southern Brazil Lumber
Cpmpa1zy, para funccíonar na Hepublíca com os estatutos queapre
sentou, mediante as :clausulas que com este baixam,assignadaspelo
Ministro de Estado da Indústria, Viação e Obras Publicasé ficando a
mesma companhia obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela
legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOnEIRA PENNA.

illigllel Calmon d!l Pin 'e Alméula.

Olausulas que acompanham o decreto n. 7.426, desta, data

A Soutliern Bnazil Lumber Company é obrigada a ter um re
presentante no Brazil com plenos e illimitados poderes para tratar
e definitivamente resolver as questões que se suscitarem quer. com o
Governo, quer com particulares, podendo ser demandada e receber
citação inicial pela companhia.

II

Todos os actos que praticar 110 Brazil-fiearão sujeitos -unica
mente ás resl?ectivas leis e regulamentos e ;'~ jurisd_i.eção de seus
tribunaes judlciarios ou udministratlvos, sem que, em tempo algum,
possa a referida companhia reclamar qualquer excepcão fundada em
seus estatutos, cujas disposições não poderão servir de base- para
qualquer reclamação concernente á execução das obras ou servlço 3.
Que elles se-referem .

III

Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração
que a companhia tenha de fazer' nos respectivos 'estatutos. Ser
lhe-h a cassada va autorização para Tuncclonar na .Repubüca si
infringir esta clausula.
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IV

471

Fica entendido que a autorização é dada sem prejuizo do prin
cipio de achar-se a companhia sujeita ás disposições do direito c na-
cional que regem as sociedades anonymas. .

v

A ínfracção de qualquer das clausulas para a qual não ~steja
commínada pena especial será punida com a multa de ~ :000$ a 5:000S
e, no caso de raíncidencla, pela cassação da autorização concedida
pelo decreto em virtude dó qual baíxàm as presentes clausulas.

Rio de janeiro, 27 ele maio de 1909. - Miguel Çalmon clu Pin e
Almeida. .

Eu abaixo assignado, traductor publico e interprete commercial
juramentado. da praça do Riode Janeíro por nomeação da meritissima
Junta Commercíal da Capital Federal:· .

Certifico pelo pr-esente que me foi apresentado um documento
escripto no idioma iugléz afim de o traduzir para o vsrnaculo, 0 que
assim cumpri em razão do meu officio e cuja traducção é a seguinte:

TRADUCÇÃO

Estado de Maine- Certificado da organização da Southern Brasil
Lumber Company (Compauhla Madeireira Sul do Brazil),

Os abaixo asslgnados, íuucclonarlos de uma corporação organi
zada em Portland, noEstado de lIIaine, em uma assembléa dos sígna
taríosdos termos do contracto da mesma e para isso convocada e rea
lizada no escriptorio da Corporation. Trust CO/1lpany, na cidade de
Portland, na sexta-feira, 11 de setembro de 1908, anno do Senhor,
certificam pelo presente ~n9trumento o seguinte:

1°, o nome da alludida corporação é Southern Brasil LumberCom-
pany; .

~o, os fins da referjd.a corporação são:
a)'Explorar o negocio ele madeiras em todos os seus ramos em

qualquer parte do mundo. Sem restrÍ1Jg~r a genera lidade dos fins
acima, comprar ou adquirir por outra fórrna, possuir, ter em mãos.
melhorar, arrendar, vender hypotheear e usarou desenvolver p.o).'
outra fôrma o negocio de madeira de pé, madeira para fins agrícolas,
terras para pastagens e outras para outros fins da companhia, em
qualquer par.te do mundo. Edificar, construir, manter e ·explorar,
comprar, vender, hypothecar, arrendar e empregar de outro qualquer



4i2 ACTOS DO PODER EXECUTIVO

modo installacõns e oflicinas para desenvolvimento de bosques e terras
e para desenvolvero commercio, remoção" transporte, preparo e ada
ptação para fins de commerclo dos vários productos e sub-prodllctos
dessas terras e bosques.'

Fabricar, comprar, vender, importar e exportar ou negociar por
outro modo qualquer em madeira de coustruccão, madeira em geral,
tóros, taboas, cascas de arvores, polpa e todos os artigos productos e
sub-productos de madeira.

b) .Na conformidade das, leis em vigor na Republica do Brasu e
COI)l licença ou consentimento, das autoridades legislativas, governa
mentae~', munioipaese de outros poderes competentes d~Republica
do Brazil ou de qualquer dos seus Estados, locar, construtr, comprar,
tornar de arrendamento ou ern troca ou adquirir por outra fórma
qualquer e montar, reparar, manter, melhorar, trabalhar e explorar
com qualquer força motriz, estradas, caminhos de feno, linhas 'de
tramuxuj« e vias-férreas urbanas para transporte de passageiros,
cargas, malas expressas e OUtl'OS artigos, e adquirir, construir,
possuir, manter, explorar e' operar linhas telegraphícas e. tele
phonicas para serem usadas decombiuacãocorn as referidas estradas
de ferro ou vias férreas e de 'outra fórma; e tarnbem adquirir, con
struír e possuir todas as chaves, desvios, gyradores, estações termínaes,
deposítos, estações de carvão deagua ooutras offlciuas de machinas,
deposites de cargas e outros edificios e pertencesnecessaríos ou con
venientes para o Iunecionatneuto :eífícleute das referidas estradas -ou
caminhos de ferro e de quaesquer prolongamentos dos mesmos e de
seus ramaes; e adquirir de modo legal direitos de caminhos e de terras
para todos ou quaesquer dós fins' acima; cruzar ou entroncar com
outras linhas de 1'eero e arrendar suas referidas linhas, direitos de
trafego ou outros QuquacsquBe dclles a outras companhias, e arrendar
linhas férreas, direitos de trafeao ou OUtl'OS de outras companhias; e
para todos ou quaesquer dos fins alludidos, a companhia podel'ácelebrar
eTazer o~ contractos,e concessões que' julgar' conveniente.

Fica entendido, cO!l1tudo,'que esta companhia não' construirá,
adquirirá, explorará nem trabalhará estradas de' ferro ou vías-íerreas
ou linhas telegraphicas ou telephonícas, nem auxiliará a acquísição,
constr,ncção, exploração ou Iunccionamento das •. mesmas, n~m se oc
cupara de transporte de passageíros, carga, ou outros objectos no
Estado do l\Iaine ou em qualq uer Estado ou em districto a não ser
quando e onde fôr isso permittido pelas leis das respectivas .Ioca-
lidades ,

C) Transportar, mediante retribuição, passageiros e malas, mer
cadorias, generos, auímaes e outros artigos e materiaes de toda-a sorte
e qualidade de umas para ás outras cidades, povoações e' portos do
J.llundo po: meio de navios a vapor ou a vela, e campl'ar,' possuir,
fretar e dispor- de vapores ou de outras embarcações e de partes ou
porções dos mesmos. Comprar, arrendar, adquirir e possuir os bens
immoveis, edificios,depositos, cáes, molhes 'e outras installações que'
possam ser de vantagem para .[1 exploracão dosnegoclos seus, e
adquirir, possuir e empregar os saveiros, rebocadores e ter acções de
companhias incorporadas que possuirem taes embarcações, conforme
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fôr, necessario no referido negocio e, em geral, necessários para o
transporte marítimo.

cl) Dragar ou melhorar por outra íórrna portos e edificar e
construir cães, molhes, pontes, pharóes e obras de portos de toda 'a
especie em qualquer parte do mundo e explorar em qualquer parte do
mundo 'os dilferentes negpcios de engenheiros, empreiteiros e de c~n

strucção em todos os seus ramos e fabricar, comprar, vender enegociar
em materiaes de construcção, ferramentas e outros acccessonos em
geral.

e) Construir, adquirir, possuir, manter e explorar o negocio de
proprletarios de cites" molhes, docas, bacias, arrnazens, portos, obras
de portos e canaes, inclusive todos os pertences, accessorios e appare
lhamento necessarío e ntil para esses trabalhos,

f) Explorar o negocio de proprietarios de navios e de armado
res, constructores de navios. engenheiros, dragadores, donos 'de rebo
cadores, proprietarios de cites, trapicheiros, agentes commlssaríos,
negociantes de carvão e outros negocies quaesquer que possam ser
convenientes ou efficientemente 'explorados em ligação aos acima.

O) Procurar, obter, explorarvnrínerar. moer, calcinar, lavar, pe
neírar, trabalhar por meio de machinismos, reduzir, extrahir, refinar,
preparar, amalgamar, classificar, beneficiar, verificar,'manipular,
preparar para o mercado, mauuíacturar, comprar, vender e negociar
em mineraes, metaes, substancias mineraes é producto de toda a sorte.
E em geral explorar em qualquer parte do mundo o negocio de rníne
ração e de compra e venda, arrendamentos, e outras transacções em
terras e minas, direito de minerar e titulos de toda sorte. '

h) Explorar; adquirir, assentar, irrigar, desenvolver e tornar
aproveitáveis para fins ele mineração, cultura, construcção ou outros,
quaesquer terras que a corporação possuir ou ele que possa dispor e
edificar, construir, possuir, operar, gerir, arrendar e dispor ou me
gociar, em geral em bens immoveis, edíficios para resideucia par
ticular e para casas de commodos, escriptorios e outros fins; lojas,
armazens, estações terminaes e outros estabelecimentos e propríe
dades, Fazer, bem assim, negocio de agricultura e de lavoura em
todos os seus ramos. ,

i) Comprar, tomar de arrendamento ou em troca, alugar ou ad
quirir por outra fórma quaesquer bens moveis ou ímmovels, direitos,
favores ou privilegios que' a companhia possa julgar uteís ou conve
nientes e quaesquer dos seus fins de negocio e edificar, construi!" ex
plorar, manter, melhorar, gerir, trabalhar, dirigi!' e superintender
quaesquer hoteis, constrncções, obras, estradas, caminhos, minas,
fundições, linhas íerreas. urbanas, caminhos de ferro, reservatorlos,
cursos de agua, aqueductos, cites, fornos, serrarias, otãcinas de tri
turação, obras hydraulícas, obras 'electrieas, fabricas, armazense
outros trabalhos e obras uteis que possam parecer directa ou indire
ctamente conducentes a qualquer dos fins da companhia e contribuir
para subsidiar ou auxiliar de qualquer outra forma, on participar em
quaesquer operações desta natureza.

Desenvolver, adquirir por arrendamento, compra ou por outra
fórma, força ou energia a vapor, pneumatíca, hydraulica on outra, e
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usar, vender, arrendar ou dispor por qualquer outra íórma da mesma
para fins de illumínação, calor e energia; tudo de eonformídade ' com
as autoridades legislativas ou governamentaes, quando e onde neces
sario for.

j) Opportunamente requerer a compraou .adquirir por cessão,
transferencía ou por outra íórma, c exercer e explorar e gozar de
qualquer garantia, ordem, mandado, licença, poder, autoridade; favor,
concessão, direito ou privilegio de qualquer governo ou autorldade :
suprema, municipal ou local ou qualquer corporação ou outra aS~Q

clação.publica possa fazer, conceder ou dar e pagar, concorrer e Ç9!J~

tribuir para leval-os a effeíto e aproprlar-se de quaesquer titules da
companhia ou de seus activos para saldar 'as necessarias despesas,
custas e gastos respectivos. ,

k] Comprar ou adquirir por outra fôrma e fabricar e preparar
para o mercado borracha e todos as artigos 'de qualquer especíe fa
bricados com borracha.

l) Comprar ou adquirir por outra fórma e explorar qualquer
outro negocio de fabricá ou outro que possa parecer susceptível á
companhia de ser convenientemente explorado em ligação aos nego
cios ou aos,fins da companhia ou que se presumam dar maior valor
ou beneficiar directa ou índírectamente os bens ou direitos d~ coro.,
panhia e pagar quaesquer negocios adquiridos por esta fôrma 011 cOIIl
prados em acções, obrigações ou outros títulos garantidos da com-
panhia., .

m} Fazer e explorar negocio de armazém em geral e outras ope
rações mercantis, fornecimentos de materiaes, generos e utensílios de
toda a qualidade. '

n) Requerer ou comprar ou adquirir do outra fórma quaesquer
patentes, privilegies de invenção, favores, licenças, arrendamentos,
concessões e similares, conferindo qualquer direito exclusivo Ou não
ou direito limitado de usar de qualquer segredo ou outra informação
referente a uma invenção que pareça capaz de ser usada (utilizada)
para qualquer dos fins da companhia ou cuja acquisíção possa ser
julgada de vantagem directa ou indirecta a esta companhia, e usar,
exercer, desenvolver ou conceder licenças com respeito á mesma ou
aproveitar de qualquer outra fôrma os bens, direitos, interesses ou in
formações adquiridos por esta fórrna.

o) Comprar ou adquirir de outra fórma, e tomar e possuir, e
vender, ceder, transferir, hypothecar, gravar, distribuir como divi
dendo ou de outra qualquer maneira dispor de acções do capital-ao
cões ou das obrigações ou outros títulos garantidos ou documentos
de divida de qualquer outra companhia ou corporação e promover a
organização de qualquer companhia c'!jos fins sejam no tod~ ou em
parte semelhantes ae:s desta companhia ou que explore negociocapaz
de ser explorado de modo a beneficiar directa ou índírectamente LI.
esta companhia; e emquanto se achar de posse dessas acções exercer
todos os direitos, poderes e privilegios de propriedade, inclusive o di,
reito de votar com ellas.

p)Garantir por meio de endosso ou de outra fórma opagamento
de quaesquer dinheiros em principal e juros garantidos ou devidos
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por títulos, acções, hypothecas, onus, obrigações e titulas garantidos
de qualquer corporação ou autoridade suprema, municipal, local ou
outra ou de quaesquer pessoas constituídas em sociedade ou não e
garantir dividendos sobre quaesquer acções do capítal-acções de uma
empreza qualquer, sempre que for necessarío ou conveniente ao ne
gocio da companhia; ou de vantagem para ella.

q) Empregar e gyrar com os dinheiros da companhia, que não
forem logo necessaríos, em titulos garantidos e do modo que opportu
namente for determinado pela directoria.

1') Vender, arrendar ou dispo!' de qualquer outra fórma dos bens
e empresas da companhia, ou de parte dos mesmos pelo preço que-a
companhia entender, e especialmente contra 'pagamento em acções,
debeniures, obrigações ou titulas garantidos quaesquer de uma com
panhia cujus fins sejam no todo ou em parte semelhantes aos desta
companhia. .

s) Permittir ou fazer com que os bens legaes e interesses em
qualquer negocio ou propriedades adquiridas, estabelecidas ou explo
radas pela companhia fiquem no nome ou sejam transferidas ou re
gistradas no nome de qualquer individuo ou de uma companhia es
trangeira ou outra qualquer constituída ou por constituir, como fidei
commíssarios, agentes, representantes dessa companhia ou por elles
exploradas ou sob os termos e condições que a directoria julgar
conveniente e vantajoso para esta companhia e chamar a si e gerir
os negocias de qualquer dessas companhias, já adquirindo todas
ou parte das acções, titulos, âebentures ou outras obrigações das
mesmas, já de outra fórrna qualquer; e exercer todos ou quaes
quer dos poderes dessas companhias ou os de possuidores de acções,
titulas, tlebeniures ou outras obrigaçães das mesmas, e receber e dis
tribuir como lucro ou sob outro titulo os dividendos e juros sobre essas
acções, titulas debentures ou obrigações.

t) Fazer com que a companhia seja registrada e reconhecida em
qualquer paiz estrangeiro e designar pessoas nesses paizes para, de
accõrdo com as leis dos mesmos, representarem esta companhia e re
ceberem em nome della notificações de processos ou acções intentadas
contra a mésma ,

u) Entrar em qualquer arranjo para partilha de lucros, união
de interesses, cooperação, risco conjuncto, concessão reciproca, socie
dade ou outro accôrdo com qualquer pessoa ou companhia explorada
ou interessada, ou em vias de explorar ou de se interessar em qual
quer negocio ou transacção que esta companhia estiver autorizada a
tratar ou a explorar, ou em qualquer negocio ou transacção susce
ptivel de ser conduzido de modo a beneficiardirecta ou índirectamente
esta companhia e tomar ou adquirir por outra fórrna acções e titulas
garantidos de qualquer dessas companhias; e vender, possuir, reemít
til' com ou sem garantia, ou por outra fórma, negociar com essas
acções ou titulas.

v) Fazer fusão com qualquer outra companhia cujos fins sej arn
no todo ou em parte semelhantes aos desta companhia.

'll') Fazer todos os actos que forem incidentes ou conducentes á
obtenção elos fins acima.
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x) Tomar emprestado e levantar dinheiro, oppontunamente, do
modo que a directoria desta companliia julgar conveniente, inclusive
por meio ele emissão de titulos ou outras obrigações .gravando todos
ou parte dos bens da companhia presentes e futuros.

y) Nada do que no presente se contém será entendido como auto
rizando a formação de qualquer corporação bancaria, de seguros . ou
caixa economica ou banco de deposito, ou de qualquer' corporação
tendo por fim auferir lucros do emprestimo ou emprego de dinheiro,
OI! de companhia depositaria, ou associação, ou corporação que gose
de quaesquer dos poderes prohibídos ás corporações organizadas
de .accórdo com o disposto no capitulo 47 da Revised Statutes do
Estado de i\laine e leis emendando os mesmos ou additivas a elles.

E onegocio' de construcção , de exploração de caminho de ferro
ou de auxiliar a construcção dos mesmos, ou de linhas telegraphicas e
telephonicas e ele companhia de gaz, ou electricidaele só será. explo
rado em paizes estrangeiros e nos Estados, .territoríos e jurlsdícções
que não o Estado de Maine e somente nos paísesestrangeiros, Estados
territórios e jurisdicções em que tal fOI' permittido pelas suas respe
ctivas leis e quando o for.

3. 0 A importaucia do capital-acções da companhia é de iOO.OOO
dollars,

4. o A importancia do capital-acções já paga é nulla ,
5. o O valor nominal das aeções é de 100.doIlars cada uma.
6. o Os nomes e residencias dos possuidores das referidas .acções

são os seguintes:

"iomcs Residencias

Numero
'de

acções

T. L. Croteau - Portlaud, l\Iaine. 2
H. A. Snow - Portlaud.i ãlaine , , 2
F. R. Barrett - Portland, Maine, 2
L. H. Palmer - Portlaud, lIIaine. 2
Clarence G. Trott - Portlaud, l\Iaine. .. 3
George J. Hines Jr , Cidade de Nova York, N. Y - POI'-

tland, Maíne , . . . . ." .. . . . . . . . . . • . . 989

7. o A referida corporação está situada com a sua séde em Por
tland, no Condado de Cumberland ,

8. o Os directores são em numero de cinco e seus nomes são: T.
L. Croteau, H. A. Snow. F. R, Barrett, L. H. Palmer e Clarence
G. Trott.

9. o O escrivão chama-se James E. Manter e reside em
Portland.

10. Os abaixo assíguados T. L. Croteau, presidente, H. ·A. Snow,
thesoureíro e E; R; Barrett, L. H. Palmer e Clarence G. .Trott
constituem a maioria da directorla da alludida corporação,
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Em testemunho do que firmamos o presente instrumento aos -li
dias do mez de setembro de 1908 - T. L. Croteau, presidente._ li
A.. Snow, thesoureiro.- T. L. Cl'otealt.-lI. A. Snow.,..,-- F. R. Ba/Tett.
- L. li. Palmel'.- Clarence G. Trott, constituindo a maioria. da
directoria.

Estado de Maine - Condado de Cumberland S. S. Setembro -li
de :1.908.- A. S.

Na data supra compareceram T. L. Croteau, presidente, H. A.
Snow, thesoureíro, e T. L. Croteau, H. A. Snow, F. R. Barrett, L.
H. Palmer e Clarence G. Trott, maioria dos directores, e. respecti
vamente prestaram juramento de SeI' o certificado supra authentíco
perante mim.- Iamcs E. llIanter, juiz depaz ,

Estado de Maíne - Officio do procurador geral, 1:1. de setembro de
1908.

Pelo presente certifico que examinei o certificado supra e que o
mesmo se acha passado na fórmada lei e assignado de accórdo com
a Constituição e com as l~is do Estado.- Warren C. Phibrook aju
dante do procurador geral.

Cumberland SS.

REGISTRO DE ACTOS

Recebido aos :1.2 de setembro de :I. 908 ás 8 horas e 40 minutos da
manhã. Registrado no volume 40,. pagina 86.

Quod attestor. - Erank L. Clank, registrador.
Por Annie H. Cram, escrevente do offieio fie registro
Cópia fiel do registro.
Quod., attestor.-Frank L. Clurk; registrador.
Por Annie H, Cram, escrevente do officio de registro.

ESTADO DE MAmE

REPARTIÇÃO DO. SECRETARIO DE ESTADO

Aos:l.2 de setembro de 1908.- A. S.
Recebido e archivado nesta data. Inscripto no volume 65, pa

gina 550.
Quod attestor.- .T.E. A.lea:andel', secretario de Estado interino.

ESTADO DE i'IlAINE

REPARTIÇÃO DO SECRETARIO DE ESTADO

Pelo presente certifico que o documento aqui junto é cópia fiel
dos registros desta repartição.

Em testemunho do que mandei sellar o presente com osello
do Estado. Passado sob minha assiguatura nmAugusta neste dia
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12 de setembro do anno de Nosso Senhor de 1908, 133° da. indepen
dencia dos Estados Unidos da America.-J. E. Aleeander, secretario
de Estado interino.

Estavu o' grande se110 do Estado de Maíne,
N.9.118.

ESTADOS UNIDOS DA Ai\IERICA

SECRETARIA DE ESTADO

A todos que a presente 'Virem

Saudações. Certifico que o documento junto .acha-se sellado
com o sello do Estado de Maine e que esse é merecedor de inteira
fé e credito.

Em testemunho, do que eu, Elihu Root, secretario de Estado,
mandei sellar o presente com o sello do Department of State e as
signar o meu nome pelo official maior do referido Department, na
cidade de Washington, neste dia :l7 de setembro de 1908.

Por Elihu Hoot, secretario de Estado.- W. T. Cal'!', offícíal
maior.

Estava o grande sello. do.Department 01' State da Republica dos
Estados Unidos da America do Norte.

Reconheço verdadeira aassignatura exarada no certificado
retro de W. T. Carr, offieial-maior da Secretaria de Estàdo em
Washington, e para constar onde convier, a pedido do interessado,
passo o presente, que assigno e vae sellado com o se110 deste Con
sulado Geral.

Nova York, aos :lB de setembro de :l90B.-José Joaquim Gomes
dos Santos, consul geral. Chancella do referido Consulado Geral.

Estava uma estampilha do serviço consular do Brazíl, do valor
de 5$, inutilizada pela assignatura do referido consul geral.

Colladas ao, documento e devidamente inutilizadas na Recebe
daria do Thesouro Federal tres estampilhas valendo collectivamente
3$600.

Reconheço verdadeíra.: a assignatura do Sr. José Joaquim Gomes
dos Santos, consul geral em Nova York (sobre duas estampilhas fe
deraes valendocolleotívamenteõsü réis).

Rio de Janeiro, aos 26 de novembro de :l908.-Pelo dírector
geral, Greqorio Peceçueiro elo Amaral. Chancella do Ministerio do Ex
terior .do Brazil ,

Nada mais continha o ·referido documento, que fielmente verti do
proprio originalescripto eminglez,ao qual me reporto.

Em fé do que passei o presente, que se110 com o sello do meu
ofãcío e assigno nesta cidade do Rio de Janeiro aos 26 dias do mez de
novembro de -1908.

. Rio de Jan~iro,2ôde novembro de '1908.- Manoel ele illattos
,Fonseca.
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Eu abaixo assignado, traductor publico e interprete commercíal
j~lramentado da pra<;;.a do Rio de Janeiro por nomeação da meritis
sima Junta Commercial da Capital Federal:

Certifico pelo presente que me foi apresentado um documento es~

cripto no idioma inglez afim de o traduzir para o vernaculo, o que
.assím cumpri em razão do meu offieio e cuja traducção é a seguinte:

TRADUCÇAO

Estatutos da Southern Brazil Lumber Company (Companhia
Madeireira Sul do Brazil )

SÉDE DOS NEGOCIOS E SELLO

Art. 1. o A séde de negocios e escriptorio principal da companhia
no Estado de lIIaine, serão na cidade de Portland e o se110 terá
fórma circular com as palavras Soutliern Brazil Llt1nbe1' Company
em redor da perípheria e as palavras e numeras « Incorporada i908,
Maine ao centro».

FUNCCIONARIOS

Art. 2. 0 Os funceionarios da companhia serão: um presidente,
'um i o vice-presidente e tantos vice-presidentes quantos forem, oppor
tunamente, nomeados pela directoria, um thesoureiro, um secretario,
um' escrivão, uma directoria, constituída por cinco directores e os
empregados subalternos que a directoria ou a oommissão executiva
nomearem, opportunamente.

Os accionistas em sua assembléa annual elegerão, por escrutinio
do seu próprio seio, a directoria e o escrivão. A directoria na sua
primeira reunião, depois de eleita, elegerá do seu seio um presidente
e um primeiro vice-presidente e escolherá igualmente o thesoureirõ
e o secretario,

Adirectoria poderá, opportunamente, nomear outros více
presidentes, porém, vice-presidente algum, excepção feita do pri
meiro, carece ser membro da directoria.

O escrivão e o secretario prestarão, respectivamente, jura
mento de bem e fielmente darem cumprimento aos deveres de
seus cargos.

Dous ou mais cargos poderão ser preenchidos pela mesma
pessoa. Todos os referidos fuucciouarios wxcrcerão seus cargos pelo
espaço de um armo e dessa data em diante até que sejam eleitos e
qualificados os seus successores, ficando, entretanto, sujeitos a de
missão por deliberação da maioria da directoria ou da commíssão
executiva (excepção feita dos Iuuccionarios eleitos na assembléa
dos signatarios dos termos do contracto e na primeira reunião da
directoria, que exercerão seus cargos até realizar-se a primeira
assembléa annual e dessa data em dianteatéque sejam eleitos e
qualificados os seus successores).
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DA RE:I'U:I'CIA DOS FU:I'CCIOI'iAIlIOS

Art .. 3.° Qualquer dírector, membro da eommíssão executiva
ou .funccionario, poderá. renunciar- o 's<?u cargo dando aviso es
crlpto á directoria ou ao presidente ou secretário e, . sendo' a"'re-'
uuncia acceita pela directoria ou pelo funccionarío a quem for
expedido esse aviso, o seu Iogar será considerado vago. Os dírectores
ou membros- da.commissão executiva que continuarem em exerclcío
poderão agir, a despeito desta ou de qualquer'. vaga na directoria
ou 'na eommissão-e todos- os áctos pratlcados I)ela 'diréctoria ou pela
commíssão executiva ou por- qualquer' director. ou membro da com
missão executiva serão validos ainda. mesmo que tenha havido
vicio na eleição ou qualificação desse director ou membro da com
missão executiva.

VAGAS

Art. 4°.. As.vagasque se derem nos referidos cargos deverãoser
preenchidas pela directoria ou pela oornmissão executiva e a pessoa
escolhida para preencher qualquer vaga' exercerá o cargo pelo tempo
que faltará. pessôa a quem vier substituir. Caso um funccionario da
companhia 'se' ausente teníporarlamente ou. fique .impedído de· exercer
as suasfuucções, a dlrectoria ou a commissão executivapoderão no
mear urna' pessoa para agir em legar daquelle,. emquantoestiver au
sente ou impedido, 'e poderá dar a esta' os poderes todos outorgados a
esse funccionario ou a parte dos mesmos que entender.

PODERES DOS DIRECTORES

ArL lP. Os bens, negocios e transacções da companhiaeerãoge
ridos pela directoría qpepoderé. exercerps poderes da comparihla
que a lei não mandar exercer por outra fôrma: Sem restringir por
fórma alguma, por inferencia,referencia ou de outro modo, a gene
ralidade dos poderes supra, a directoria terá poderes amplos para
comprar qualquer propriedade ou quaesquer direitos, e para celebrar
contoactos com quem julgar vantajoso no interesse da companhia e
para fixa'!' o preço a pagar .pela companhia por qualquer propriedade,
direitos' ou contractos e terá bem assim poderes, independentemente
do voto dos accionistas, para vender, transferir ou dispor dequalquer
fôrma de todas-ou quaesquer propriedades da companhia, tomar di
nheiro emprestado, emittir titulos,debentlll'cs ou outras obrigações
da companhia, e gravar ou vender os mesmos pelas .quantías e aos
preços, a seu inteiro critério, que julgar conveniente, e onerar, hypo
rhecar, gravar por caução ou de outra fórma os bens moveis ou im
moveis' daicOlllpanhia.para garantir o pagamento de quaesqucr desses
títulos, diJbenhl1'es ou outras obrigações oú dividas dá companhia.
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cosrxrssxo EXECUTIVA

48:1.

Art. 6. o A directoria por .deliberação votada pela sua maioria
poderá designar tres ou mais dírectores para constituir lima comrnissão
executiva, commissão essa que, salvo as limitações feitas pela allu
dida deliberação, ou por outra que posteriormente possa ser tomada,
em tempo opportuno, pela mesma directoria terá o direito de exercer
todos os poderes outorgados por estes estatutos ou pela lei, á di
rectoria no tocante á direcção dos negocios da companhia, inclusive os
poderes de autorízara.apposicão do sello da companhia a todos os
papeis para os quaes essa formalidade for necessária .

.A commíssão executiva elegerá de seu seio umpresídente,

DELEGAÇÃO DE PODERES

Art. 7.0 A directoria ou a commissão executiva poderão opportu
namente substabelecer quaesquer dos seus poderes em commissões ou
funccionarios, procuradores ou agentes da companhia, ficando taes
poderes sujeitos aos regulamentos que a àlludida directoría ou com
missão executiva Impuserem no acto de outorgal-os.

«ouontar» DE DillECTORES E DA connrssxo EXECUTIVA

Art. 8. o Tres directores e dous membros da comrnissão executiva
constituirão em qualquer caso quorum para tratar dos negocias.

ACTAS

Art. \).o A directoria mandará lavraractas das decisões suas e
das da commissão executiva e das dos accionistas, e nas assembléas
annuaes, bem corno em qualquer outra oecasíão que os aceionístas o
exigirem, a directoria apresentará uma exposição minuciosa do activo
e das responsabilidades da corporação e dos seus negocias.

ATTRIBUIÇÕES DO PRESIDEi'iTE

Art. 10. O presidente será o principal funccionario executivo da
companhia, presidirá a toda as reuniões da directoria e dos accío
nistas. e exercerá todas as obrigações impostas por lei aos presidentes
de companhias.

ATTRIBUIÇÕES DO VICE-PRESIDE:'iTE

Art. 11. O primeiro vice-presidente terá. todos os poderes e todas
as obrigações do'presidente durante a ausencía ouimpedimento deste,
e terá mais todos os poderes e obrigações que opportunamente possam
vir a ser-lhe conferidos ou impostos pela directoria 011'pela cornmissão
executiva.

Poder Executivo - 1909. 31
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Na ausencia do presidente e do primeiro vice-presidente, em
qualquer -reunião da dírectoría ou dos accionistas, estes elegarão um
presidente para a mesma reunião. .

Todos os outros vece-presidentes, com excepção do primeiro,
terão sómente os poderes e as obrigações que lhes possam ser opportu
namente conferidos ou impostos pela directoria ou pela comruissão
executiva.

ATRIBUIÇÕES DO ESCRIVÃO

Art. 12. O escrivão terá um escrlptcrío no Estado de Maine, e
deverá prestar juramento de cumprir fielmente as suas obrigações
na conformidade da lei.

Deverá registrar todos os votos e resoluções dos accionístas da
companhia e ter em seu escriptorio um registro de todas as escríptu
ras e instrumentos que carecerem de ser registrados, bem como
deverá executar todas as ínstrucções que lhe forem impostas pelo
presidente ou pela dírectoria ou commíssão exeçutiva.

Casoesteja ausente o escrivão de qualquer reunião dos accionístas,
estes poderão nomear um escrivão provísorío.

ATTRlBUlÇÕES DE SECRETARIO

Art. -13. O secretario desempenhará ex-o{ficio <.l;s íuucções de es
crivão da dírectoría e da commissão executiva, e. nessa qualidade
deverá redigir as actas de todas as reuniões da díreétorlá e de todas
as cornmissões, e deverá dar e fornecer todos os avisos aos accionístàs,
directores e commissões da companhia.

Deverá prestar juramento de bem e fielmente cumprir os deveres
do seu cargo.

Terá sob sua guarda o se110 da companhia, e, conjuntamente
com o escrivão, terá sob sua guarda os registros-e papeis da companhia
e deverá. cumprir todos os deveres inherentes ao seu cargo e os que
lhe forem impostos pela directoria ou pela commissão executiva.

Em caso de ausencía do secretario de qualquer reunião da di
rectoria ou da commissão executiva, a assembléa poderá designar.
um secretario provisorío.

ATTRlBUlÇÕES DO THESOURElBO

Art. 14. O thesoureíro, sob a direcção do presidente e do pri
meiro vice-presidente, terá a seu cargo todos os negocios financeiros
da companhia, e sob sua guarda o dinheiro e os valores da mesma,
exceptuada a sua fiança, que será guardada pelo presidente.

Fará emandará fazer a contabilidade da companhia em livros
apropriados, nos quaes todas as transacções deverão ser cuidadosa
mente lançadas, e cumprirá com todos os deveres propriamente ínhe
rentes ao seu cargo, ou os que lhes possam ser affectos pela dírectoria
ou pela eommissão executiva.
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Deverá prestar fiança para o fiel cumprimento dos seu deveres
da íórma, da quantia e com as garantias que a directoria ou a com
missão executiva determinar.

ASSDIDLÉA A~:'\UAL DA CmIPAi'iHIA

Art. 15. A assembléa annual da companhia ou dos accionístas,
para eleger os funccionarios e para tratar de qualquer outro nego
cio quelhe possa ser submettido, realizar-se-há á hora marcada no
aviso de convocação da mesma assernbléa, na primeira quarta-feira
de setembro de cada anno , no escriptorio central da companhia, no
Est~do . de Maine, excepção feita da assembléa do anuo de 11)08, que
terá lagar no dia ... do mez de setembro.

Caso não seja devidamente convocada e realizada a, asseinbléa
annual, a directoria deverá convocar U1U<l assembléa extraordinária
em lo~ar daquella e para os fins da alludida assembléa, anniial, e
todas as deliberações tomadas nessa assembléa extraordinária terão
a mesma força e o mesmo effeito que si tivessem sido tomadas em
uma assernbléa annual.

ASSE)IDLÉA EXTR.AOR.DIi'iARIA DE ACCIO:'\ISTAS

Art. 16. Serãoconvocaclas pelo secretario assernbláas extra
ordinarlas da corporação ou dos accionístas, todas as vezes que o
exigira directoria ou o presidente, ou quando o requeira por es
cripta um numero de accionistas nunca inferloi' a um quinto do nu
mero total das acções ernittidas e em circulação.

« QUORU)!» DE ACCIONISTAS

Art. 17. Em todas as assembléas de accionistas deverão achar
se representados pessoalmente ou por procuração possuidores de
51 "lo, no minimo, da importancía total das acções emittidas e em
circulação na occasião, para o fim de constituir um qllorrll11; nu
mero identico, porém, poderá adiar, opportunamente, a as
sembléa ,

AVISOS DE COi'iVOCAÇXo DE ASSE)IELiAS DOS ACCIOi'iISTAS

Art. 18. O secretario dará aviso de todas as assembléas da
companhia ou dos accionistas, mandando pelo correio ou entre
gando a cada possuidor de aeções, 10 dias, no minimo, entes do fi
xado para a realização da assembléa, um aviso determinando a
hora e lagar fixados para a mesma, e o assumpto que se pretende
tratar IH', referida assembléa ,

O aviso remettldo pelo correio será dirigido a cada accionista, para
o seu ultimo endereço por elle fornecido ao secretario, e para todos
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OS etreitos será. considerado entregue o aviso em devido tempo ao
acelonistaçsi estiver elle presente ou devidamente representado por
procuração na mesma assnmbléa ou si' devolver' pórescripto o .aviso
antes ou depois-da realização da mesma.

REU1irÕES DE DrRECTORES

A"rt! 19. Realizar-se-hão reuniões .urdlnarías de directores nas
épocas e nos legares determinadospela mesma, não havendo neces-
sídade de avisos de convocação. ,

O seeretarío rconvocará -reuniões vextraordlnarlas da directoria
sempreque o presidente, o l°vice_president~ ,aua maioria di díre
ctoria desejarem; será dado aviso dessas reuniões com anteéedencía
razoavel, porém os actosda maioria da directoriaem qualquer dessas
reuniões serão validos a despeito de qualquer vicio no aviso decon
vocação.

REU1irÕES -nxeomnssxo- EXECU,TI\:A

Art. 20. Healizar-se-hão reuniões ordinarlas da commissão exe
cutiva nas épocas e nos legares determinados pela mesma, não ha
vendo necessidade de aviso de convocação.

O secretario convocará reuniões extraordinárias da commissão
executiva, sempre que i(presidente dá' eommíssão executiva ou a
maioria :çlosseus 'membros o' desejar'; .sérá' 'dado aviso 'dessas reuniões
dentro de prazo raaoavel, porém osi'actos da maioria-da commíssão
executiva em qualquer dessas reuniões' serão validos a, despeito de
qualquer vicio na expedição do ,aviso de convocação.

VOTAÇÃÓ

Art. 21. Em' todas as assembléas.da cdmpanhià ou dos accionistas
cada accionista registrado tera direito a um voto-por acção regis
trada em seu nome.

Caso falleçarlualquer desses accíonistas, os votos poderão ser
dados pelos seus representantes'legaes. '

Si qualquer desses acclonístas for menor, incapaz ou idiota, os
seus.votos 'lerão, dados p.elos respectivos tutores ou curadores.

Q.u,alquerpessoa com direitode votar, em' uma assembléa poderá
fazel-o por meiode proeuração outorgada dentro .dos'30' dias' antes da
realízação d,l!-assembléa"de.ver'ld.oest.aassembléa ser mencionada na
procul1a,çãoêtal procuração deverá ser arehivada pelo-escrivão ou
pelo; escrivão provisorlo. ES,ta pi'o~uraç[LO não Lerá' mais' valor depois
de adiada definitivamente- essaassembléa.
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CAPITAL- ACÇÕES

48lJ

Art. 22: ' O capital-acções da companhia' será: deSfOO..000 .dívl
dido em f .000 accões do valor nomínafde SfO,O cadauma: Salvo dis
posíção expressa em contrario 'nos presêntes' estatutosças referidas
f .000 acções e quaesquer novas aeções que de futuro possam ser au~

torlzadas no caso de augmento do oapital-acções desta companhia,
poderão ser vendidas, enilttídas ou 'distribuidas, opportunamente, nas
quantidades e proporções, pelo preço pago em propriedades ou em
outra especíe, e a pessoa ou pessoas, corporação ou corporações, firma
ou firmas, associação ou associações; ou a qualquer pessoa ou pes-
soas, que opportunamente a directoria determinar, ' .

Nenhum accionista possuidor de qualquer das, alludídas, LOOO
.acções terá .0 direito de exiglr, ou outro qualquer .direito., de sub
screver rou de' reclamar que lhe sejam distribuídas ou emittídas
quaesquer novas accões, no caso de augmento do capital-acções, 'salvo
quando é como foi' determinado pela' direetoria , ,

Serão declarados dividendos dos lucros Ilquidos accumulados da
companhia, annualmente, só quando a directorla, a seu crlterio,
determinar, e nenhum possuidor de acções terá. direito a dividendo em
qualquer armo que não 'seja provenientedos .Iucros liquidos da. com
panhia, e á medida que for declarado pela. directoria..

CERTIFICADO DE ACÇÕES

Art. 23. Todo o aecíonísta terá direito a um certificado especifi
cando onumero.de aeções.por ellepossuldasequalquer desses certi
cados deverá, seu sellado .com o se110 da companhíae assignadopelo
presidente ou por um více-presídente e pelo thesoureiro ou -porum
ajudante do thesoureíro , " ,"',' ,..' ,

Nenhum delles poderá assignar fórmulas-em branco e deixai-as
para serem usadas pelos outros, nem assignal-as sem conhecer do
titulo apparente das pessoas para as quaes forem emittidas.

No caso de perda ou destruição de algum certificado um novo
poderá ser emittido em seu logar, sendo provada à. evidencia a allu
dida perda. ou destruição, e mediante o pagamento de uma. índemnl
zacão, conforme a directoria ou a commíssão executiva exigir.

TRANSFERENCI4 DE' 'ACCÕES

Art. 24. Asacções do capítal-acções podem ser cedidas em
qualquer tempo pelos seus possuidores OÚ pelos seus representantes
legaesmedíante instrumento escrípto, por elles assígnado, ea com
panhia terá a obrigação, por seus funcolouarlos ou agentesde trans
ferenoia, de tnansferir as acções nos ltvrosda companhia sempre que
forem cedidas nor meio desse instrumetitc ieseriptc, entregue.ácom-
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panhía com o eertificado representando as acções cedidas, e terá obri
garão de emittir um novo certilicado no nome do cessionarío de
accôrdo com a cessão, não sendo necessária procuração para autorizar
essa transferéncía , '

A companhia não será obrigada a tomar conhecimento oua
reconhecer qualquer onus, gravame ou équídade all'ectando qualquer
acção do capital ácções ou a reconhecer qualq~ier pessoa como tendo
um direito sobre ella, a não ser a pessoa ou pessoas cujo nome ou
nomes fígtn-a ..em nos livros da companhia como legitimo possuidor
ou possuidores da mesma.

« WAIlHA"iTS" DE ACÇÕES AO PORTADOR

Art. 25-1. A companhia poderá, contra entrega do certificado
de qualquer acção iutegrallzada e mediante a transferencia da mesma
ao thesoureíro da companhia; emittir para cada acção nelle especi
fícada um warrant dando direito ao portador a essa açção e fornecendo
por meio 'de coupcns, ou por outra. fôrma, os instrumentos para ,paga
mento dos dividendos futuros sobre as accões,

. 2. As acções especifidadas no certificado emregue serão oppor
tunamente transferidas ao .thesoureiro da cornpanhía.. na occasião,
como fidei-commissario dos uiarrants de acções e não serão mais trans
feridos nem ernittidos certificados com reíerencía a ellas, salvo o dis-
posto acima. . .

3. O warrant póde ser redigido nos idiomas francez ou inglez e
deverá ser sellado com o sello commum da companhia e assígnado pelo
presidente ou por um vice-presidente-e pelo secretario ou por um
ajudante de secretario ou por qualquer outra pessoa nomeada para
fazer as vezes do -sécretario pela directoria, e em cada icarrant só
será especificada umã acção:

4. Si um warrant ou cOllpon ficar estragado ou se rasgar, a dire
ctoriá poderá efníttir outro novo em seu legar contra, a entrega do
primitivo.

5: A dírectoria poderá, mediante prova, a seu contento, da perda
ou destruição de um uiarrunt ou cou]Jon, emediánte pagamento de
uma indemnlzação á companhia, que ellá julgar satisfactoria, ernittír

. outro ival'l'aíltou COUpOlf em ·seu logat':
6. ;.\. companhia terá o direito de reconhecer o portador de lvar~

rant ou coupon como tendo direito absoluto á acção OLI dividendo nelle
especificado.

7. O portador de um warrant, ao depositai-o no escriptorio ou em
outro Qualquer Iogar que a directoria indicar, nunca menos de tres
dias antes da realização de qualquer' assembléa da companhia, rece
berá um cartão ou procuração autorizando-o a eomparecer.votar e
exercer todos os direitos de socio com referencia á acção ou acções
em virtude das quaes houver sido depositado o wárrántedepois cI!L
assemblóa o Warrant será devolvido a elIe ou ao portador; do-clJ,rtão
ou da procuração contra entrega do mesmo. Quanto a todas asações
especificadas em uxtrrunls que não houverem sido depositadcas o
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thesoureiro comparecerá á assernbléa e votará e exercerá os direitos
de sacio do modo que elle e o presidente da companhia combinarem~

8. Si o portador de um warrant devolvel-o e pedir tia fórma
prescripta pela directoria para ser resgistrado como accionista ou
socio, em virtude de acção especificada no mesmo, a companhia trans
ferirá para o seu nome uma das espécies de acções especificarIas no
certificado de acções originariamente entregue e emíttírá um novo
certificado para isso.

\). A companhia poderá nomear agentes em Pariz oualhures, com
doderes e autoridade para fazer tudo quanto preciso for e para tor
nar effectivas as determinações acima referentes a uarrtuit» de acções

para conferir aos possuidores desses umrranis os direitos e preroga
eivas especificados nos presentes estatutos.

AVISOS

Art. 26. Todas as acções do capital-acções desta companhia são
emittidas e acceítas sob a condição expressa e estipulação de não
haver por parte dos Incorporadores, organizadores e promotores desta
companhia, ou de qualquer um delles, responsabilidade alguma pelo
facto de estarem em relação de interesse com ella 9u pelo motivo de
haverem elles fixado o preço que a companhia tem de pagar para.
acquisição de qualquer propriedade ou pela circumstancia de não ter
esta companhia. uma directoría independente, e não haverá tambem
responsabilidade por parte dos incorporadores, organizadores e pro
motores desta companhia; ou de qualquer um delles, e!l1 virtude ou
como resultado de venda e transferencia das referidas propriedades á
mesma companhia'.

E fica, em geral, entendido e estabelecido que quaesquer fun
ccionaríos presentes ou futuros e accionistas desta companhia con
cordarão, como concordam, com os termos, condições e estipulações
sob as quaes asalludídas propriedades já foram ou poderão ser com
pradas ou adquiridas pela companhia, conforme ficou dito acima.

E~fE;'iDA DE ESTATUTOS

Art. 27. Os presentes estatutos poderão ser emendados, alte
rados ou rejeitados por um voto de accíonístas representando, no
mínimo, 51"10 dos possuidores de acções emittidas e em circulação,
voto esse que poderá ser dado em qualquer das assembléas annuaes
ou em uma assembléa extraordinaria especialmente convocada para
esse fim.

Eu, George F. Doherty, secretario da Souüiern. Brasil Lumber
Company, corporação do l\Iaine, pelo presente certifico que o do
curnento escripto, annexo ao presente como cópia dos estatutos da
Southern. Brazii Lwnber Company, é cópia fiel e authentica elos refe-
ridos estatutos, do que dou fé, ,
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Em testemunho do que assiguo o presente que séllo com o sello
da alludida corporação em Boston;no Estado. dellIass1l.chusetts,
Estados Unidos da América, aos 17 dias do mez de setembro de
1908.- George F. Dohertij, secretario.

Estava a chaucella 'da Southerti Brasil Lumber Goinpany.

Estado de Mass achusets - Suffolk, ss.
Neste dia 17 de setembro de 1908; pessoalmente compareceu

.George. F. ,Doherty,. de mim; pessoalmente. conhecido e .que sei
achar-se devidamente qualificado e exercendo as Iuncções de. secre
tarío vda Southern Briizil Lumber Corttpany,' o qual" devidamente
prestou juramento de ser anthentico o certificado supra porelle sub- .
scripto na minha presença. -J. 'Grant Forbes, tabellião publico; (Chan
é~lla do referido tâbellião.]

Reconheço porverdadeira a assignatura supra. de J, GrantFoebes,
notario publico emMassachusetts, a qual é: demimconhecicla. Epa,ra
constar onde convier, a pedido do mesmo, passo a presente que vae
por mim assígnada E! sellada com' o sello deste vice-consulado do
Brasil' em Boston, aos 17 de setembro de 1908. - Jayme llIackay de
Almeida, -vlce-oonsul,

Chancella do referido vice-consulado.
Uma' estampilha do sello consular do Brazil devidamente inuti

lizada.
Reconheço verdadeira a' assígnatura do Sr. Jayme Mackay de

Almeida, více-consul em Boston (sobre duas estampilhas federaes va
lendo collectivamente 550 réis).

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1908.- Pelo director geral,
Greqorio Pecequeiro do _4mal·al.

ChanceIla da Secretaria do Exterior do Brazil ,
ColIadas e inutilizadas na Recebedoria do Rio de Janeiro quatro

estampilhas federaes valendo collectívamente 6S600.
Nada mais continha o referido documento que fielmente verti do

proprio original ao qual.me .reporto ,
Em fé do que assigno o presente que séllo com o selIo dI? meu of

ficio eassígno nesta cidade do Rio de Janeiro. aos 26 dias do mez de
novembro de19à8~

Rio de Janeiro, 28 de novemoro de ·190S'.-llfanoél de lllattos 'Pon
seca.
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DECRETO N. 7. 4c7 - DE 27 DE)1:A.IO DE 1909

489

Approva co 11 rnoJiílcaçõcs os estudos definitivos-e respectivo orçamento do trecho

de 5' kilo rictros c 9~ ..mctros do prolong;amento da Estrada de Ferro de
Sobral, a partir do kilomctro 6), mais 8)) metros até a vilIa~de Cratheus

O Presidente <la República dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereram Saboya Albuquerque & Comp.,
decreta:

A~.tigo uuico , Fícam upprovadoa os estudos definitivos e
respectivo orçamento do trecho de 5(3 kilometros e 900 metros
do prolongamento da Estrada de Ferroüo Sobral, á partir do
kilometro ôo, mais 800 metros, até a villa de Cratheus, de confor
midade com as plantas e mais documentos e modificaçôes delles
constantes que com este baixam. rubricados pelo director geral de
Obras e Viação da respectiva Secretaria de Estado.

Rio de Janeiro; ?,7 de maio.de 1909, 21° da Reoublica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PEN~A.

Migllel'Calmoi: du Piii e Almeida;

DECRETO N. 7.428 - DE 27 DE )lAIO l)E 1909

Crêa mais uma brigada de cavaliaria de guardas nacionacs na comarca de Tijucas

no Estado de· Santa Catharina

O Presidente da Republica dos Estados Unidos- .do Brazil,
para execução do decreto legislativon. 43 I, de 14 de dezembro de
1896; decreta:

Artigo unico. Fica creada na guarda nacional da comarca de
Tijucas, no Estado de Santa Catharina, mais uma brigada de ca
vallariacom a designação de ISà, · que se 'constituirá de dons regi
mentos sob os ns. 29 e 30, os quaes serão organizados com os
guardas qualificados nos districtos da mesma comarca; revogadas
as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, ,:q de maio de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto Tavares de Lyra .
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DECRETO N. 7.429 -DE 3 DE JUNHO DE 1909

Abre ao Miriistcrio da justiça e :'iegocios Interiores o credito especial de 1:200$

para pag ámcnto de ajudas de custo que deixou de receber o DI'. José Hygino

Duarte Pereira,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 7°, § 5°,
do regulamento approvado pelo decreto n. 2,4°9, de 23 de
dezenibro de 1896, resolve, á vista do art. 8° da lei n. 1.84I, de
3I dedezembro de I907, revigorado pelo art. 6°·da lei n. 2.050,
de 31' de dezembro de 1908, abrir ao Ministerio da Justiça e Ne
gocias Interiores o credito especial de I:2008 para pagamento das
ajudas de custo que o Dr , José Hygino Duarte Pereira deixou de
receber nas sessões de I891, na qualidade de Senador pelo Es
tado de Pernanibuco.

Rio de Janeiro, 3 de junho de 1909, 21° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Augusto Tavares de Lyra.

bECRETO N. 7.430 - DE 3 DE JU"JlO DE H)O~

Concede autorização á Compan'tin «Port of Pará, para continuar a Iunccionar na

Republicu ,

o Presidente (la Hepublica dos Estados Unidos do Brasil, attan
dendo ao que requereu -a Cornpauhia «Port of Pará", autorizada a
íunccionar no Brazil pelo decreto n. ü.283, de 20 de dezembro de 1906,
e devidamente representada

1
decreta:

Artigo único. E' COncedida a.utOÍ'i7.açiip {~ Companhia « Port of
Pará» para continuar a Iunccionar na Republíca, com as alterações
feitas nosseus es.atutosvsob as mesmas clausulas que acompanhal'af\!
o citado decreto, é ficando a mesma companhia <"\)t'igada a cumprir as
formalidades exigidas pela legislação em vígcr.

Rio de Janeiro, 3 de junho cio 1909,21° ela Republica.

Al'FOCiSO AUGUSTO l\IOREIUA PE:i1iA.

llIi(Jue1 Calmon da Pin e Almeida,
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. Eu abaixo assiguado, traduetor publico e interQ.rete commercínj
juramentado da praça do Hio de Janeiro paI' norneaçao da tuerítíssíma
Junta Comrnercial da. Capital Federal: J

. ,Çerti~c? pelo presente que me foi apresentado um documento es
cripto no idioma Inglez, afim de o ,traduzir para o vernaculo, Oquo
assim cumpri em razão elo meu cifficio e cuja traducção é a seguinte

TRADUCÇ.:\O

Ji:statutos da Port of"Pará

Incluindo as emendas feitas até 1 de março de 1909

séDE DOS NEGOCIOS E SE[,LQ

Art. 1. o A séde dos negocíos e o escríptorlo principal da com
panhia, no Estado ele Maine, serão na cidade de"Portland e o sello
será de fórma circular, com as palavras « Port of Pará » em redor ela
periplieria e as palavras e algarismos «Incorporated 1906-Mainell ao
centro:

FU:-iCCIO,UlUOS

Art. 2, o Os funccionarios da companhia serão: 11m presidente,
um primeiro vice-presidente e outros vice-presidentes que, oriportu
namente; forem nomeados pela directorla, um thesoureiro, 11m sed:é
tarío, um escrivão, uma directoria composta de nove membros e os
empregados subalternos que a dírectoria ou a cornmissão executiva
opportunamente nomearem,

Os accionistas em sua assembléa annual elegerão por escrutínio,
dentre si, uma dlrectoria elegerão igualmente o escrivão.

A dírectoría, em sua primeira. reunião, depois de eleita, escolherá
dentre os quea constltuirem, um, presidente e um primeiro vice-pré
síderite, e tambel1l escolherá umtliesoureíro e um secretario.

A di"rééteii;ia pôde, opportunamente, nomeai'(il,ti'ó~ vice-pres].
dentes, porém vice-presíderíte algum, a não ser o pdméii'o, Í1ece~sita

stlr membroda Híneetoria. O escÍ'Ívão e o secretario l)J'ystar\lp, res
pectívaniente, juramento ele fielmente desempenharem as SlÚ\.S fnn
ccões,Os cargos de vice-presidente e secretario, Q\1 thesoureiro e
sé~i'etario podem ser exercidos pelã mesma pessoa. l'qdosessé1dllnc
donarios exercerão seus cargos pOI~ espaço de um anno;: édessa data
em deante até serem eleitos e qualificados os seus successores; sál"?,
eomtudo, remoção em qualquer tempo por voto ela inaioria ela dire
ctoría ou por maioria ela con.missão executiva.

Fícám exceptuados os fúuccionarlos eleitos na assembléa dos si
gnatarios do termo de contracto e da primeira assernbléa da dire
ctoria, que exercerão os seus cargos até a primeira assernbléa annual
e desta data em deante até serem eleitos e qualificados os" seus
successores, "
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RESUSCIA DE FUSCCIONARIOS

Art. 3. o Qualquer director, membro da commissão executiva ou
funccíonarío poderá recunciar o seu.cargo por meio de aviso escripto
á dírectoría ou aopesidente ou secretario, e sendo acceita li. sua 1'8
hunciapela directoria ou pelo funccionario a quem esse aviso de 're
nuncia for mandado, o seu cargo ficará vago.

Os directores que continuarem-ou os membros dá commíssãoexe
cutiva poderão agir' a: despeito de qualquer vaga, na directQria _ouna
commissão executiva, e todos os netos praticados, pela dírectorla ou
pela commissão ex€cutiva,ou por qualquer director ou membro da
commissão executiva senão validos, ainda que tenha havido vicio na
eleição ou qualífícação, de qualquer desses directores ou membros da
conrmissão executiva,

VAGAS

Art. 4. 0 Poderá vagar qualquer dos cargos, e serão preenchidos
pela directoria ou pela commissãoexecutiva e a pessoa escolhida para
preencher qualquer vaga, occupal-a-hapelo tempo que faltar ao man
dato do funccionario que veiu substituir.

Caso esteja ausente temporariamente um funccíonario da com
panhia, ou lmpossibílítado de exercer as suas íuncções, a directoria
ou commissão executívapóde nomearuma pessoa para oecupar.oseu
logar durante a ausencla ou o impedimento, podendo dar a essa
pessoa todas as attribuíções e poderes do substituído ou parte deUes,
como entenderem.

PODERES DOS DIRECTORES

Art. ;';.0 Osbens, negocios e transacções da companhia serão ge
ridos pela díreetorla, que poderá praticar todos aquelles actos que a
lei não mandar que o sejam por fórma especial.

Sem por fórma alguma restrlngírpor; ioferencia, referencia ou de
outro modo a generalidade! do que' fica dito acima, a directoria terá
poderes, a seu inteiro critério, para comprar quaesquer bens ou di
reitos e' êelebrar,quaesquercontractos que possam parecer vantajosos
para a companhia e fixar o preço a pagar pela companhia, por esses
bens;' direitos' ou contractos .e terátambem poderes, -sem precisar do
assentimento oíi voto dos acclonistas, para, veilder,. transferir ou
dispor de qualquer outra fórma, de todos ou quaesquer bens da com
panhia, emittir titulas, debentures ou outros titulas garantidos da com
panhiae 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 fôrma .os bens moveis ou 00
moveis da. companhia para garantir, o .pagamento desses títulos, de
bcntuncs ou outrasobrigações ou dividas dá companhia.
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comIISSÃO EXECUTIVA
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A~t.6. n A directoria da companhia, por deliberação votada pela
maioria dos dírectores, póde designar tres ou mals.cdírectores para
constituírem uma commíssaoexecutiva, commíssão essaque.isalvo as
limitações no acto de ser tomada a deliberação. ou as que oppor
tunamente possa fazer a dírectorla ;' terá e poderá. exercer todas
as attrlbuições e poderes conferidos ·pelospresentes. estatutos, ou por
leiconféridos á directoriana gestão dos négociós:e trausacções da
companhia, Inclusive a faculdade de permittir a afflxação dosello.da
companhia em todos os .papeis disso carecedores. A commissão exe
cutivá elegerá dentre os seusmembros um' presidente.

DELEGAÇÃO DE PODERES DOS' DIRECTORES

Art. 7. 0 A directoria poderá, opportunamente, delegar qualquer
dos seus poderes a commíssõessujeitas a quaesquer regulamentos im
postos pela dírectorla,

« QUURU)[» DE DffiECTORESE· DA COMMt~S,\O EXECUTIVA

Art. 8. o Tres dírectores- e dous membros da commissão executiva
constituirão, em cada caso, quorum para deliberar.

ACTAS

Art. 9. o A elirectoria mandará lavrar aetas de suas deliberacões e
elas da ccmmíssão executiva, bem como' das deliberações dos 'accio
nistas, e nas assembléas annuaes ou em qualquer outra occasíão em
que oexigirem os accionístasçapresentarão uma exposição do activo e
passivo.dá corporação e do estado dos seus negocios.

DEVERES DO' PRESIDENTE

Art.1G. O presidente será o.prínclpal funccionario executivo da
companhia; presidirá a todas -as assembléas-da directorla e dos ac
cionistas e ·desempenhará. todos os encargos que a lei manda incumbir
ao presidente de uma companhia.

'DEVERES DO VICE.-PRESIDEi'\TE

Art. fi. O primeiro vice-presidente terá. todos os poderes e
desempenhará todas asattl'ib\Iii,Ms do presidente quando este es
tiver impedido ou na impossibilidade de o fazer e terá mais os po-
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deres e desempenhará as attribuições que, opportunamente, lhe
forem conferidas ou impostas pela directoria ou pela oommissão ex
ecutiva..

Na ausencia do presidente e do primeiro vice-presidente de uma
assembléa da directoria Oll dos acciouistas poderá ser' eleito um pre
sidentepara dirigir os trabalhos. Todos os outros vice-presidentes;
á excepção do primeiro vice-presidente, terão sómente os poderes e
desempenharão sómente os encargos que lhes forem opportunamente
conferidos-ou impostos pela direetoria ou pela commissão executiva.

DEVERES DO ESClUVIo

Art. 12. O escrivão terá um cartorio no estado de Maine e será
juramentado conforme dispõe a lei para o fiel cumprimento dos seus
deveres. Registrará todos os votos e deliberações dos accionistas
da companhia e manterá .um archivo. de. todos osactos e papeis
que careçam de ser archívados em seu cartorio e desempenhará
quaesquer outras íunccões que lhe possam ser impostas pelo pre
sidente, pela directoria ou pela commissão executiva. Estando
ausente o escrivão de uma assembléa de accionistas, estes poderão
nomear um escrivão temporario.

DEVERES DO SECRETARIO

Art. 13. O secretario será, ex-oflicio, o escrivão da directori a
e da commissão executiva e, como tal, lavrará as actas de todas
as reuniões da directoria e de todas as commissões, e dará e fará
distribuir todos os avisos aos accionistas, directores e commissões
da corporação. Prestará j uramento de fielmente cumprir os seus
deveres. Terá sob sua guarda o sello da companhia C conjunta
mente com o escrivão, será o guarda de todos os archivos e registros
da companhia, e desempenhará todos osoutros deveres atfectos ao
seu cargo ou que lhe .possam ser aífectospela directoria ou pela com
míssão executiva-, Na ausencia do secretario de uma assembléa da
úírectoría ou da commissão executiva poderá ser nomeado um secre
tario teruporario pela assembléa ,

DEVERES DO THESOUREffiO

Art. 14. O thesoureiro, sujeito á direcção do presidente e do
vice- presidente, terá a seu cargo os negocios financeiros da compa
nhia e terá sob a sua guarda os dinheiros e garantias, á excepção da
sua própria fiança, que será guardada pelo presidente. EUe escri
pturará ou mandará escripturar as contas da companhia em livros
especiaes, em os quaes todas as transacções serão cuidadosamente
lançadas e desempenhará quaesquer outros encargos que compitam
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ao seu cargo,ou que a elle possam ser affectos pela directoria ou pela
commíssão.executiva.

Prestará fiança para o fiel cumprimento dos seus deveres, da
fórrna e da quantia e com as garantias que a directoria ou a com
missão execu tiva determinarem.

ASSDlllr,ÉA AX:-iUAL DOS ACCIOI\ISTAS

Art. l~j. A assembléa annual dos aeclonlstas para a eleição dos
fuucclonarios e para tratar dos outros negocios que devem ser ad
mittldos á assembléa, realíaar-se-ha á hora marcada. no aviso da as
serubléa, na segunda-feira de setembro de cada armo, no escríptorlo
principal da companhia em Maine, á excepção do anno de 1906, que
se realizará aos vinte e nove dias do mez de setembro.

, Caso a assembléa auuual não seja devidamente convocada e reáli
zada, a directoria convocará uma assernbléa especial em lagar dessa
e para tratar dos assumptos que deveriam ser tratados nessa assem
bléa annual ; todas as deliberações tomadas nesta assembléa especial
terão o mesmo valor e effeito que si fossem tomadas na assembléa
annual.

ASSE)IDLÉA ESPECIAL DOS ACCIOi'iISTAS

AI,t. 16. Serão convocadas as assembléas especiaes dos accionistas
pelo secretario, sempre que a directoria ou o presidente assim o or
denarem, e mediante pedido por escripto de aecionistas representando
nunca menos de um quinto do capital-aeções emittido ou a recaber-.

« QUORm!» DE ACCIO:'iISTAS

Art. f i. Em cada assenibléa de accionistas deverão achar-se re
presentados, pessoalmente ou pOI' procuração, accionistas possuindo
no mínimo 51 % da quantidade total das acções dó capítal-acções
emittidas e em circulação até então, para constituir quorum; si
houver numero inferior, será opportunamente adiada a assembléa ,

AVISO DE ASSEllBLÉAS DE ACCIOi'iISTAS

Art. 18. O secretario expedirá avisos de todas as assembléas de
accionistas pelo correio, ou mandando entregar o aviso ao accionista,
dez dias antes do fixado, no minimo, para a assembléa, explicando a
natureza dos negocies de que se pretende tratar, marcando a hora e
o legar designados para taes assembléas.

O aviso expedido por essa Iórrna será mandado a cada accionista
para o ultimo endereço que deixou com o secretario e cada acoionista
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será considerado, para todos os effeitos, como havendo recebido aviso
de uma assembléa em devido tempo, si estiver presente ou .represeu
tado por procuração nessa assernbléa, 'ou si devolver por escripto o
aviso antes ou.depois ela assembléa ,

ASSEJlIlI,ÉA DA DIllECTORIA

Art. lI}, Realizar-se-hão assembléas regulares da directoriu, llOS
logares e nas occasíões que a directoria determinar e não será naces
sario expedir avisos dessas assembléas. Serão convocadas as assem
bléas especiaes da dírectoría, pelo secretario, sempre que o presidente,
o 10 vice-presidente ou a maioria da directoria exigirem e será dado o
competente aviso dessas assembléas especiaes, porém, o acto da dírec
toria em maioria, na assembléa será valido ainda mesmo que tenha
vicio no modo de expedir o aviso da assembléa.

ASSEJIDLÉAS DA coinnssxo EXECUTf\'A

Art. 20. Realizar-se-hão as assembléas regulares da commissao
executiva nos legares e nas occasíões que a commíssão determinar, e
não será. preciso dar avisos dessas assembléas. As assembléas espe
cíaes da eommissão executiva serão convocadas pelo secretario sempre
que o presidente da commíssao executiva ou a maioria elos seus
membros assim o exigir, e será. feito o competente aviso dessas assem
bléas, porém os actos da maioria da oornmlssão executiva em qual
quer assembléa serão validos ainda que tenha havido vicio no modo
de fazer o aviso das assernbléas,

VOTO

Art. 21. Em todas as assembléas dos aceionlstas, cada accionista
registrado terá direito a um voto por acção registrada eJ.11 seu nome.
No caso de fallecimentode um accionista, poderão os votos ser dados
por seus representantes pessoaes. Caso seja menor um accionista ou
affectado das faculdades- mentaes ou idiota, o seu curador poderá.
votar por eUe.

Qualquer pessoa que tiver o direito de votar em uma. assembléa,
poderá fazel-o por procuração passada nunca mais de 30 dias antes
da assembléa, que será designada na mesma procuração ; essa de
verá ser archívada com o escrivão ou com o escrivão temporario. A
procuração fica sem valor depois de ser definitivamente adiada essa
assembléa.

CAPITAL-ACÇÕES

Art. 22. O capital acções da companhia será de $17.1;00.000 de
dollars, dividido em -j71;.000 acções do valor de $100 dollars cada
uma; 75.000 dessas acções, no valor de 7.500.000 dollars, serão
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acções preferenciues e iOO. 000 acções, na importaucia ao par de
10.000.000 de dollars, serão acçõescommuns onordinarias ,

Os possuidores de acções preíereuclaes teuão direito a um diví
dendo fixo .nüo cu mula tiro de li % sobre us.acções que possuírem e
terão o direito, depois dos possuidores das acções cornmuns oU'OI'Cli
narias haverem recebido em 11m ;UliJO qualquer', um dividendo
{L taxa de 6 "l«, de pai-ticlpar em igualdade de circumstaucias aos
possuidores das alludidus ac<;õl's comrnuns ou ordinarius, cm quaes
quer dividendos ulteriores ela companhia, COI'i'('spond(~ntes a esse
;UllJO, Osdirectorcs poderão. declarar dividendos em qualquer- anno,
sobre as acções communs, somente si, um dividendo ou dividendos
sobre acções preterencíaes.houver sido previamente declarado para' o
mesmo armo, na írnportancia proporcional ao referido juro de·() %,

correspondente it parte do dito auno que j{1 houver- decorrido na
época marcada para o pagamento desse dividendo, respectlvainente
sobre as acções ordiuarias e si os directores forem de parecer,
rnanisfestado na resolução declarando tal dividendo sobre as' aeções
ordinarias, que um dívendo supplernentar representando os dividendos
sobre as acções preferenciaes de 6 0 io para esse armo se acham devi
damente garantidos pelo saldo e pela roceira presente e prevista para
o mesmo anno ,

Porém, salvo o que. aqui fica expresso, não serei declarado di
videndo sobre as accõcs cornmuns ou ordluarias em, qualquer anuo, a
não ser quando um dividendo ou dividendos, clcvaudo-seaosreferidos
li % correspondentes a esse ;UIlIO, hajam sido previamente declnrados
sobre as accões preferenclaes, couforrne se acha expresso supr.i . Os
dividendos serão declarados dos lucros liquidas accurnulados da
companhia em cada anuo, sémente á medida que a directoria a seu
inteiro criterio determinar, e nenhum possuidor de <!t(;ües prelerenciacs
ou de acções ordinarias terá direito .a dividendo em -qualquer. anuo
que não seja resultante dos lucros liquides da companhia e á medida
que forem declarados pela directorla.

Os possuidores das ;lcr;ües preferenciaes tcrfio os mesmos direitos
de voto que os das acções cornmuns ou ordinarias ; pUI'ÓlIl, não terão
preferencia alguma sobre os 'possuidores das acc<;oes commullsf,l1t
ordíuarias no tocante á restituição do capí tal , ou de Iiquidação, dis
solução da companhia ou de distribuição do seu aetivo.

CEIITlFlCADOS DE .\CÇOES

Art. 23 . Cada accíonísta tora direito a ,um certificado especi
ficando o numero e a espécie Olt classe de ac(;ões que possuir, e esse
ccrtifícado deverá ser assígnalado com o sello commum da companhia
e assignado pelo presidente Oll jlOI' um vice-presidente o o thcsourelro
ou o thesourelro-ajudante.

Nenhum fnnccionario deverá assíguar formulas em branco e
deixal-as para. serem usadas por outros, nem assígual-as sem conhecer
do direito apparente que assiste as pessoas pat·" quem ellas são feitas.

Poder Executivo - 19('9 32
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Caso se perca OU estrague um certificado, outro novo poderá ser ex
pedido em seu Iogar depoisde provada a perda ou destruíção.ou deste
modo de evidente; será paga pelo novo certificado a indemnização
que a directoria ou a commissão executiva possa marcar.

TIlAi'iSFERErI'CIAS DE TI1'UL os

Art. 2.,1,. As acções do capital poderão ser cedidas em qualquer
tempo pelos seus possuidores ou representantes legaes, por instru
mento escripto por seu próprio punho e a companhia, por seus func
cíonarios ou por seu agente de transfereucias, tem obrigação de
transferir as acções nos livros da companhia sempre que. .estas forem
cedidas por este instrumento escripto, entregue á companhia com o
certificado representando as acções cedidas e de expedir certificado
novo no nome do cedido, de accórdo com essa cessão, e não serápre
císo procuração para .autorizar essa transferencia .

A companhia não é obrigada a tomar conhecimento ou a reco
nhecer uma obrigação, onus ou equídade qualquer gravando. acções
do capítal-acções ou a reconhecer uma pessoa qualquer como tendo
direito sobre ellas, a não ser a pessoa ou pessoas cujo. nome ou nomes
constarem dos livros da companhia como sendo 0 possuidor ou pos
suidores 'legaesdas acções,

WARRAi'iTS DE ACÇÕES ORDIi'iARL\S ou DE ACÇÕES PREFEllE"CIAES AO
PORTADOIl

Art. 25. 1) A companhia poderá, ao ser-lhe entregue o certifi
cado de uma 011 mais acções ordinarias ou preferenciaes, integrali
zadas', com a respectiva transferencía ao thesoureíro da companhia
emittir para cada acção nelle especificada um warrant, habilitando o
portador dessa acção e estabelecendo por meio de coupon ou por
outra fórma o modo de pagamento dos futuros dividendos sobre a
acção,

2) As accões especificadas no certificado assim entregue serão,
opportunamente transferidas .ao thesoureiro da companhia nessa
occasião como fidei-commissario dos warrauts de acções e não serão
posteriormente transferidas e não será emittido certificado algum para
as mesmas, a não ser de accôrdo com o que aqui fica expresso.

3) O warrant poderá ser escripto em inglez ou em francez; será
assignalado com o se110 comrnum da companhia e assígnado pelo pre
sidente ou por um.vice-presidente, e pelo secretario ou por um aju
dante do secretario, ou por qualquer outra pessoa nomeada em legar
do secretario pela directoria, e somente uma acção será exarada em
cada warrant.

4) Si um warrant ou COUpOll se rasgar ou Iícar estragado, os
directores poderão mediante declaração da entrega deste, emittir um
novo em seu lagar.
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êi) Os dírectores, sendo-lhes provado de modo satisfactorio que se
perdeu ou ficou destruido um warrant ou coupon, emittirão um outro
warrant ou coupon em lagar delle , pagando o portador á companhia
a indemnização que fór por elles estipuladà.

6) A companhia terá ° direito de reconhecer o portador de um
warrant ou coupon como tendo direito absoluto ao dividendo ou acção
nelle especificado.

7) O portador de um warrant, ao deposltal-o no escriptorío ou em
outro qualquer lagar que a directoria determinar, nunca menos de
tres dias antes de se realizar a assemblóa, receberá tichct ou procu
ração, autorizando-o a assistir, votar e exercer todos os direitos de um
socio nessa assernbléa, com respeito Ú acção ou <W;lJOS para as quaes
o warrant ou warrants forem depositados, e depois da assembléa
serão devolvidos esse warrant ou warrants a elIe ou ao portador do
ticket ou procurador, contra a declaração ela entrega dos mesmos.

E no tocante a acções especificadas em qualquer warrant, que
não hajam sido depositadas pOl'essa Iúrrnu, o thesonreiro comparecerá,
votará e exercerá todos os direitos de socio, do modo que ficar com-
binado entre elle e o presidente da companhia. .

8. o Si o portador de um warrant entregai-o e pedir do modo que
a companhia díspuzer, para ser registrado como accionista ou.mernbro
com respeito á acção nelle especificada, a companhia transférirá em
seu nome uma das acções especificadas no certificado de ucções origi
nariamente entregues e ernlttírá um IlUVO certificado para estas.

9. o A companhia poderá nomear agentes em Pariz ou alhures
com plenos poderes e autoridade para fazer tudo que possa ser neces
sario para executar e tornar eflectivas as estipulações anteriormente
exaradas com referencia aos warrauts de acções e dar aos possuidores
desses warrants os direitos e interesses que aqui se acham discrí
minados.

Avisos

Art. 2G. Todas as acções do capital-acções desta companhia são
ernittidas e acceítas sob a condição expressa e ficando entendido que não
haverá responsabilidade por parte dos incorporadores, organizadores e
promotores desta companhia ou de qualquer dclles sob o pretexto de que.
se acham em relação fiduciária com ella ou sob o pretexto de haverem
elles fixado o preço a pagar por essa companhia por quaesquer bens por
ella comprados, ou no caso de não haver essa companhia uma direc
teria independente, e que não haverá responsabilidade por parte dos
iueorporudores, orgauixndores e promotores desta companhia ou de
qualquer delles proveniente ou de qualquer modo resultante da venda
e transferencia a ella feita desses bens.

E fica expresso e entendido que todo o Iunccionario, presente ou
futuro, ou accíonísta desta companhia deve e terá de dar o seu assen
timento para os termos, condições e eircumstancius mediante as
quaes esses bens foram ou houveram de ser comprados ou adquiridos
pela companhia, conformefica dito supra.
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Art. 27. Os presentes estatutos poderão ser alterados, emen
dados ou regeítados por votação de acciouistas possuindo no rui
nimo 51% do capital-acções ernittido e em circulação em uma
assembléa annual ou em assembléa especial devidamente convocada
para esse fim.

Eu, abaixo assignado, Hodnoy D. Chipp, sccreturío devidamente
eleito e qualificado da Port 01' Pará, corporação do Maine, pelo pre
sente certifico que o documento escripto aqui junto e que é cópia dos
estatutos da alludida Port 01' Pará, incluindo as emendas feitas até o
dia i de março de 1()OO, é cópia fiel e authentica em palavras e al
garismos dos estatutos da alludida Port 01' Pará incluindo todas as
emendas feitas até o dia i de março de i OO\l, e que não foram feitas
emendas de qualquer natureza nem votadas outras quaesquer desde
o dia i de março de 1000, depois de passado o presente certiflcado, do
que dou fé.

Em testemunho do que assignei a presente declaracão que sellei
com oséllo da referida Port 01' Pará na cidade de Nova York, no
Estado de Nova York, Estados Unidos da Aruerica, neste dia 31 de
março de iODO, anuo do Senhor.- I!OLlllcylJ. Chípp, secretario.

Estava o selloda Port 01' Pará.

Estado de Nova York ,
Condado de Nova York Iss.
Assignado e jurado pelo alludido Ilodncy J). Chipp, aos ;31 de

março de l\lOO, anuo do Senhor, em minha presenca.v- \FiUíam "L
Boickci, tabellião pu blico. .

Estava a chancella do alludido tabellião ,
Estado de Nova York.
Condado de Nova York: ss/
Eu.T'eter JohnDooling,do condado de Nova York, escrivao

deste condado e também da. Suprema Corte do mesmo condado,
que é igualmente 'I'rlbunal de Registro, pelo presente certifico que
o Sr. William A. Boeckel archivou neste cartorio do condado de
Nova York uma cópia certificada de sua nomeação e qualiti.cação
de tabellião publico elo condado de Kings, com a sua assígnatura
autographa, e que, por oecasião de receber a declaração junto, es
tava devidamente autorizado a fazer: que conheço bem a lettrado
referido tabellião publico e creio que 1:1. assignatura do instrumento
de certificado annexo é authenüca..

Em testemunho do que, passei o presente, que assignei e sellci
com o seIlo deste condado e Córte aos ;J1 de marco ele 100\!.

Por Peter J. Douling, James F. Uilligan. '
Chancella dos allndídos condado e Corte.
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Hecouhe.;o verdadeira a assignatnra .exarada no certificado
retro de Jarnes F. Gllligan, pelo secretario do ~ondado de Nova
York c, para constar onde convier, a pedido do interessado, passo
o presente, que assigno e vae sellado com o se110 deste consulado
geral.

Declaro que este documento se compõe de duas folhas de papel,
que vão numeradas e rubricadas por mim e sellada com o sello
deste Consulado Geral.

. Nova York, I de abril de -1909. - O eonsul geral, José Joaquim
Gomes dos Santos.

Chancella elo Consulado Geral do Brazil em Nova-York.

Colludas e devidamente Inutilizadas na Recebedoria do Rio de Ja
neiro, quatro estampilhas federaes, valendo eollectivamente 6S900.

Reconheço verdadeira a assignntura do Sr. José Joaquim Gomes
dos Santos, cousul geral em Nova York (sobre duas estampilhas fe
deraes, valendo collectivameute 1j,jO réis). Rio de Janeiro, aos 4 de
maio de ) 909. Pelo dlrector geral, L. L. Fernandes Pinheiro.

Chancella da Secretarla das Helacões Exteriores do Brnzll.
Nada mais continha o referido documento; que bem c fielmente

verti cio proprin orlgna [ escripto em idioma inglez, ao qual me re
porto.

Em fú e testemunho do qu : passei o presente, que se110 com o
sello do meu olHcio e assivuo nestu cidade cio Rio de Janeiro aos 1í
dias de maio de HilHI. -

Hia de .J aueíro, ,; de ma iu de I'10\:. Manoel de Mattos Fonseca.
-DI'. Carlos S'Im))fIÍtl,

DECHETO N. 7.·\31 - DE:1 DE ruxno llE ·j009

('uilc..:de :lutnrlZ:h;;lü Ü ~ H.lhb Í'ra.nr,,":\y. Light ~t1l1..1 Powcr Cumpany ;) pn ra

continuar :l tunccioa Ir na República

o presidente da Bopublica dos Estados Unidos do Brazll, atten
ueudo ao que requereu a ltnh:« Trütuunn}, Light anti Poicer Companu,
antorizuda a íunccionar no Brazil pelos decretosns.: 'j.9,jJ, de 3 do
abril de 1900 c t!. 'í·22, do H de março de HIOi, e devidamente repre
sentada decreta:

AI'ligo unico. E' concedidn uutorlzação á Bahia Tramway Light
anel Powcr Company para coutinuar a funccionar na Republica com
as alterações feitas nOSS3ns. estatntos, sob as mesmas clausulas que
aoompanhnrarn os citados decretos e ficando a mesma companhia
ohrlgada a cumprir as íorrnalidades exigidas pela legislação em vigor.

Rio de Janeiro, :1 dejunho de -190~1, 21" da Republica.

AFFOl'íSO AUGUSTO MOREIRA PEl\-;\"A.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.
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Eu abaixo asslgnado, traduotor publico c interprete commercial
juramentado da. praca do Hio de Janeiro, por nomeação da meritis
sima Junta Cornmercinl da Capital Federal.

Certifico pelo presente qU3 me foi apresentado um documento es
cripto no idioma ínglez, afim de o traduzir para o veruaculo, o que
as~im cnmpri, em razão do meu ofllcio, e cuja traducção é ;i se
guínte :

Esta-tu-tos <:la, Bahia, "'j['ranl"~Ya;y~ Lig·ll.t all~l

Po",yer <Oolll.pa:n;y

(Incluindo as emendas feitas até 1 de março de 1909)
SI.:UE DE :1EGOCIOS E SELr.D

Art. 1. o A séde dos negocios e o escriptorio principal da com p,t
nhia no Estado de Maine serão na cidade de Portland e o seIlo terá a
fórma circular com as palavras Bahia Trumiuu], Lujh! tuui Powel'
COmpall!f, em rctlor ela perlpherla e as palavras e uumeros «Incorpo
rated H'O:) Mainc» ao centro.

FU:1CClO:'iAillOS

Art. 2.o Os tunccionarlos ela companhia, serão: um presidente
um -la vice-presidente, um 2' vice-presidente, um thesoureiro, um
secretnrio um escrivão, um conselho de cinco dírectores e os empre
gados subalternos que ,I directoria ou a commissão executiva oppor
tunamente designarem. Os accíouistas, e-m sua assembléa aunual,
elegerão dentre si, por escrutinio, a directoria.. Eleger fLO ígualmeute
o escrivão. -Os directores na primeira assembléa subsequente á que os
eleger, escolherão dentro si um presidente e um 10 vice-presidente,
bem assim como um 20 vice-presidente, um thesoureiro e 'um secre
tario.

O escrivão e o secretario prestarão, respectivamente, o devido
juramento de fielmente desempenharem as suas funcções,

Os cargos de 10 vice-presiden tu ou de 20 vice-presidente e secre
tario, ou de thesoureiro B secretario podem ser exercidos pela mesma
pessoa. Todos os referidos .íunccíonartos exercerão os seus cargos por
espaço de um anuo, e, subsequen temeu te, até serem eleitos e quali
ficados os seus successores, sujeitos, entretanto, a ser exonerados em
qualquer tempo por voto de uma maioria de directores ou maioria da
commissão executiva. Ficam exceptuados os íunccionarios eleitos na
assembéa dos slgnatarios dos termos do ccntracto e na primeira as
sernbléa da clirectoria, que exercerão os seus cargos somente até a
primeira assembléaannual, e, subsequentemente, até serem eleitos
e qualificados os seus successores.
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IlETIIlADA DE FUNCCIONAIUOS

!i03

Art. 3. o Qualquer dírector membro da cornmissão executíva ou
funcoionario, póde resignar o seu cargo mandando aviso escrípto á
dlrectoria, ao presidente ou ao secretario, e ao ser acceítaa sua de
missão pela directorla ou pelo funccionario a' quem fôr dado esse
aviso, ficará vago o logar , Os dírectores que ficarem em excrcicío ou
os membros da commissão executiva poderão deliberar., não obstante
qualquer vaga na directoria ou na commissão ; e todos as actos pra
ticados pela directoria ou vela commissão executiva ou por qualquer
director ou membro da cornrnissão serão validos, apezar de existir
qualquer vicio na eleição ou qualificação desse director ou desse
membro ela commissão executiva.

VAGAS

Art. 4. o Póde vagar qualquer desses cargos e deverá ser preen
chido pela díreetoria ou pela comtníssão executiva e a pessoa escolhida
para preencher essa vaga deverá ter exercício durante o resto do
prazo do mandato do funccionario a que veio substituir .

Caso um funcoionario qualquer da companhia se ausentar tem
porariamente ou ficar impossibilitado de exercer o cargo, a directoria
ou a comrníssão executiva poderão nomear uma.pessoa para exercer
o cargo em seu Iogar, emquanto estiver ausente ou impedido, e po
derão conferir a essa pessoa todos os poderes que assistem a esse
Iúnccionario ou a parte delles que entenderem.

ATTTillUlÇÕES DOS DIIlECTom:s

Art. 5. 0 Os 'bens, negocios e transacções da companhia serão ge
ridos pela directonia que poderá exercer todos os poderes da compa
nhia que a lei não exigir que sejam exercidos por outra fórma.

Sem restringir por iuferencía, reíerencia ou por qualquer outro
modo, a generalidade do que' fica expresso acima, a dírectoria terá
poderes para, a seu inteiro criterio, comprar quaesquer bens ou di
reitos e celebrar os contractos que achar de vantagem para a compa
nhia e fixar o preço que a companhia ha de pagar por esses bens e
direitos ou contractos e terá igualmente poderes, sem carecer do as
sentimento ou voto dos accionistas, para vender, transferir e dispor,
por qualquer outra fórrna, de todos ou de parte dós bens da compa
nhia, emittir obrigacões, tlebentures ou outros títulos da companhia e
caucíonal-os ou vendei-os pelas quantias e preços que, a seu exclusivo
criterio, achar conveniente, e hypothecar, empenhar, caucionar ou
gravar, por outro modo qualquer, os bens moveis e immoveis da com
panhia para garantir o pagamento de qualquer dessas obrigações,
debentures ou outros títulos de dívida ela, rompanhia ,
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Art . o,~ A directoria da companhia, conrorme resolução appro
vadapcla muioria ele toda a dírectorlu, pôde designar tres ou mais di
rectores pal'a constltuirern uma comrnissão executiva, commissão essa
que, a exccpcüo elas limitacües feitas POI' essa resolução ou por outras
opportunamento expedidas IBIa directoria, terá e poderá exercer todos
os poderes couferldos por estes estatutos ou por lei Ú. directoria na
gestão dos nogocios c tl'ansacc;õ2s da companhia, inclusive o de auto
rizar a apposlção do sello da compunhia em todos os papeis que disso
carecerem,

A commissão exccutlva escolherá 11m elos seus membros para pre
sidente ,

DEf,EGAÇÃO DE 1'0DEIlES DE DInECTO nas

Art. 7.° A direetorla p613 opportunamente, delegar qualquer
(LOS seus poderes a commlssões, sujeitas a quaesquer regulamentos
impostos pela directoria .

Art. 8. o A maioria absoluta elos directores e a maioria da com
missão executiva constituirão, em qualquer caso, quorum para tratar
ele negocíos ,

ACTAS

Art; g. o A dlrectorla íurá lavrar netas elas suas delíberacões e
das ela comrnissão executiva e dos acciouistas, e nas assemblóas an
nuaes e em qualquer outra occasião que 03 accionlstas exigirem, apre
sentará uma exposição do aetivo e dn passivo da sociedade e da
situação elos seus negocíos.

ATrRIllUIÇÕES DO PllEsIDENTE

Art. 10. O presidente será o principal funcolonario executivo da
cornpanhia : presidirá a todas as reuniões da dírectoría e dos accio
nistas e desempenhará todas as Iunccões impostas por lei ao presidente
de uma companhia.

ATTRIBUIÇÕES DE vrCE-PIlESIDENTES

Art. -lI. O 1° vice-presidente terá todos os poderes e des
empenhará todas as attribuições do presidente na ausencia deste
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011 quando estiver elle impossibilitado de agir; c terá , além disso, os
poderes c desempenhará as íuncções que, opportunamente, lhe forem
conferidas 011 impostas pela directoria 011 pela commíssão executiva.

Estalido ausentes o presldoute e o l° vlco-presldeute de qualquer
reunião da director-ía ou de accloulstas, pol!r'l'{l S(\!' escolhido 11111 1)1'0

sidente pela nssemblón para riirigil' os trabalhos.
U 2" vice presidou to terá .sómnntf) os poderes fi dusompnnhar-á só

mente as i'lIlic<:ücs que, oppor tnuameru«, lhe forem conferidas ou im
postas pela dírcctoria ou pela com missão executiva.

JlEVEIlEs no ESCHIL\O

Art, 12. O escrivão terá um escrlptorlo no Estado de Maine e
prestará juramento para o fie! cumprimento ele suas attribuições, na
conformidade ela lei. Registrará todos os votos, actas dos accionístas
da companhia e manterá nm archivo de todos os instrumentos e
papeis que carecerem de registro em seu escriptorio .e desempenhará.
outras f'1JI1CçÕeS que lhe possam ser impostas pelo presidente, pela
directoria e pela corntnissão executiva.

Achando-se ausente o escrivão de qualquer assembléa de accío
nistas poderá ser nomeado um escrivão temporarlo pela assembléa ,

ATTlunlil,:tíES no SECRETARIO

Art. B. O secretario será, e,'U-o(ficio, o escrivão da directoría e
ria cornrnissão executiva c como tal f'al'á todas as actas de todas as
reuniões da directoria c de todas ilS oommissões e dará e mandará
todos os a risos aos acclouistas, aos directores e ás oommissões da so
cicdade ,

Prestará juramento de cumprir fielmente as suas attribuições.
Terá sob a sua guarda o sello da companhia; será, conjunctamente
com o escrivão, o guarda de todos os registros e archivos da com
panhia e desempenhará todas as outras funccües incidentes ao seu
cargo e que possam ser attribuidas ao mesmo pela directoria ou pela
comrnissão executiva. Na ausencia do secretario de qualquer reunião
da director!a ou da eommissão executiva, poderá ser nomeado um
secretario tem pararia pela assembléa ,

xrrnmurçõss DO THESOUREIRO

Art. H, O thesoureiro, sujeito {l direcçfLO do presidente e do
-l" vice-presidente, terá a seu cargo toda a parte financeira da com
panhia e será o guarda dos dinheiros e titulas da mesma, á excepçüo
ele sua âança, que será guardada pelo presidente,
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Escríprurará ou mandará csorlpturar as contas da companhia em
livros convenientes e em os quaes cada trausacçüoserá cuidadosa
mente lançada, e desempenhará todas as outras íunccões propriamente
attinentes ao seu cargo ou que lhe possam ser affectas pela directoria
ou pela cornrnissão executlva .

Prestará fiança para o fiel cumprimento dos seus deveres, na
fórrna, da quantia e com as garantias que a direetoria ou a commissão
executiva determinarem.

ASSEMBT,ÉA AX"UAL DE ACCIOXISTAS

Art. 15. A assernbléa annual de accionistas para escolh.er os
funccionarios e tratar ele quaesquer outros negocies que forem
devidamente apresentados {L assernbléa realizar-se-lia na .hora ma.r
cada no aviso da assernbléa, na segunda terça-feira de fevereiro de
cada anuo, no escríptorío principal ela companhia,' em Maine, a ex
cepção da do armo de 1900, que se não realizará.

Caso a assembléa annual não seja devidamente convocada e
realizada, a dírectoria convocará uma assernbléa especial em logar
e para os fins dessa assembléa anuual, e todas as deliberações dessa
assembléa especial terão o mesmo valor e etncacia que si tomadas
fossem em assembléa annual.

ASSE:lmLI~A ESPECIAl, DE ACCIOXISTAS

Art. 16. As assembléus especiaes de accionístas serão convocadas
pelo secretario, sempre que a directoria ou o presidente o ordenarem
ou mediante requisição escripta de acclonlstas representando, no
mínimo, um quinto do capital noções emittido e em circulação.

« QuonU)I » DE ACCIOXISTAS

Art. 17. Em cada assembléa de, accionistas deverão estar repre
sentados, -pessoalmente ou pOI' I)j'OCIlI'U(ão, accíonistas possuindo, no
mlnimo. ü! por cento da quantia total de uccõos do capital-acções
então émíttídas e em: circulacão, paI'a constitnírem quol'lIm; quando.
representarem quantia menor a assernbléa poderá ser adíada para
tempo opportuno ,

Art. 18. Os avisos de, todas as assernbléas de accionistas serão
dados pelo secretario, mandando pelo correio ou entregando a cada
accionista sete dias, no minimo, antes do fixado pela assembléa um
aviso declarando a -hora e o logar marcados para 'a assembléa e a
natureza geral (!OS assumptos de que' se vae tratar.
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o aviso expedido por essa fórma deve ser mandado a cada aecío
nista para o ultimo endereço que esse deu ao secretario e cada acclo
nista será considerado para todus os effeitos como havendo recebido
aviso de uma assernbléa em devido tempo, si estiver presente ou re
presentado por procuração nessa assembléa ou si devolver por escrípto
o aviso antes ou depois da assem bléa ,

AssE~m1ÉA DE DIRECrOREs

Art. Hl. As assembléas ordíuarias da dlrectoria terão logar
nas occasíões e nos legares que ella determinar e não será neces
sario dar aviso dessas reuniões. As reuniões especiaes da directoria
serão convocadas pelo secretario, sempre que o presidente, o lO vice
presidente ou a maioria dos directores o exigirem, e dar-se-na aviso
razoavel dessas reuniões especiaes; porém o acto de uma maiorla de
directores em -uma reunião qualquar será valido ainda que haja vicio
na convocação dessa reunião.

REUl'i!ÕES DA coumssto EXECUTII'A

Art. 20. As reuniões ordínarías da cornmissão executiva realizar
se-hão nas épocas e nos Jogares que a commissâo determinar e não
será necessario expedir a viso dessas reuniões.

As reníões especiaes ela commíssão executiva serão convocadas
pelo secretario, sempre que o presidente ela commissão executiva
ou a maioria de seus membros assim o exigirem e far-se-ha aviso
razoável dessas reuniões; porém o acto de uma maioria da commissão
executiva em qualquer reunião será valido ainda mesmo que haja
vicio dessa assem bléa .

Art. 21. Em todas as nssembléas cada acclonísta registrado terá
direito a um voto por aeçno registrada em seu nome. No caso de
morte de um acclonísta os votos podem ser dados por sens represen
tantes pessoaes , Si um accionista rOL' menor ou affectado das facul
dades mentaes ou idiota os votos poder-ão ser dados pelos seus cura
dores. Qualquer passou com direito a roto em uma assembléa poderá
votar porprocuraçüopassuda HUllC:], mais de :H dias antes da assem
bléa que deverá S8l' designada na procurução ; essa procuraçüo ser.á
archivada com o escrivão ou com o escrivão temporarío .

Essa procuração IÜO terá valor depois de adiada definitivamente
essa assembléa ,

C1PlüL-ACÇÕES E SUA TllA1iSFEREl'iCU

Art; 22. O oapltal-acções da companhia será dividido em 31í .000
(trinta e cinco mil) aoçõesuo valor de S 100 (cem dollars) cada uma ao
pr., cada accíonísta terá o direito a um certificado especificando, será
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sellado com o sello cornmum da companhía c assignado pelo presl
dente ou pelo primeiro vico-presidontc Oll pelo segundo vice-presl
dente e pelo thesoureiro 011 pelo seu aj udante , Nenhum delles assí
gnará formulas em bl'illll'O e deixn l-as-ha para serem usadas por
outro nem assigllal-a:,-ha sem eonlwcet' do dlreito apparcnte da
pessoa para quem íorcm emittidns. As ,1e(:ües do capital podem em
qllalqllet' tempo ser cedidas pelos seus possuidores ou representantes
legues mediante um insu-umcnt« cserljuo pelo próprio punho dos
mesmos c ó dever ela companhia, pO!' seus funeoionarios 011 agentes
de truusfcreuclas, ü'nnst'el'il' nos li\TOS da. campnnhla as acções que ti
veremcedido por meio desse instrumento escripto entregue á com
pauliia. com o ccrtiücado representando as accües cedidas, e cmittir
11111 novo certificado em nome do cessíonarío de accórdo com essa
cessão e não será neccssarlo procuração para autorizar qualquer
transferencia dessa 11 aturcza.

Caso se perca ou destrua um certifícado qualquer poderá ser
feito um novo em seu lugar, urna vez provada á evidencia a perda ou
destruição do mesmo e median te pagamento da iudemnização que a
dírectoría ou a commíssüo executiva exigir .

A companhlã !l~lO será oiJl'ig'ada a tomar conhecimento em a re
conhecer qualquor trust, onus oquidnrlo gravando qualquer das ac
~:ües do capital oi! a reconhecer qualquer pessoa como tendo um in
teresse nella, a não ser a pessoa cujo nome ou nomes figurarem
ItOS UITOS da companhia como possuidor ou possuidores legaes ela
mesma .

:\ visa-se pelo presunto ele UI11 moelo expresso e para sempre, que
todas as acções do capital desta companhia são emittidas e acceltas
com ,l, declaração expressa de não lia rol' responsabilidade alguma por
parte dos incorporadores organlzadores e promotores desta companhia
ou de qualquer delles sob o pretexto de ücarem em relaçào üduciurla
qualquer com clla , 011 sob o pretexto di' haverem elles fixado o preço
a [lagar pnr esta compauhin por quaesquer bens comprados por elles
si IH.'b 'circumstancla llr' não ter esta companhia dircdoriil indepen
dente e de não Iiaver respousabili.Iadc por parto dos incorporadores,
orguuizadores e promotores destel companhia ou de qualquer delles
modo decorrente da venda 1\ tru nslerencla de quansqucr bens dessa
natureza ,í alludida cnmpanhla.

E fica geralmente entendido C' expresso que todo tunccíonarlo e
aeclonista presente e futuro desta r-ompanlria eoncordará e concorda
eOI11 os termos, cúndi(;üos e circumstnncias ; sob ou mediante os quaes
bens quaesqucr Iorcm 011 pu-lerem ser rendidos e adquit-idos por esta
companhia na -íórrna acima.

E.1tE:\D.iS DOS ESTATUTOS

Art, 23. Os presentes estatutos podem ser emendados, alterados
ou rejeitados por votação de accionistas, possuindo ao mínimo til % do
capital accões ernittidas em circulação, em qualquer assembléa an
nual 011 em assernbléa especial devidamente convocada para esse-fim,
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Eu abaixo assignado Roânci, lJ. Cliipp; secreta.rio ela Bahia Tram
·wa!J Ligth anel POlUe/' Compa1l!J, corporação do Maine , pelo presente
certificado que o documento escripto annexado e que é produzidocorno
sendo uma cópia dos estatutos da referida Bahia Tramuxu] Light an.i
Pouxr Compatu], incluindo as emendas feitas até o dia 1 de março de
190U, é cópia fiel e authentica em palavras e algarismos dos estatutos
da Bahia Trum uiai] Light anil POWCI' Couipan!J , incluindo as emendas
feitas até o dia 1 do marco de 190U, conforme fícou dito acima e, que
não forem feitas outras emendas aos mesmos estatutos nem appro
vadas pela companhia até ser expedido o presente certífícado.

Em testemunho de que firmei o presente que sellei com o sello da
referida Bahia 'l'ranwa!! Liqh! anel POU'Ci' Comparo] em Nova York, no
Estado de Nova York, Estados Unidos da America neste dia 22 de março
de190U, anuo do Senhor.- Assignado Itodnci], D. Chipp, secretario.

Estava a chancella da Bahia 1'rc1IJU('(l!l LiUht anel Pourr Conipon»,
Estado de Nova York, Condado de Nova York sis nssignado e ju

rado pelo referido ltoelnc!J, D. Chipp: neste dia 22 de março anuo do
Senhor, em minha presença Assígnado . - il'illiam .,1. Boechcl, tabellião
publico.

Chancella do dito tabelliüo.
Estado de Nova York , Condado de NOH\ YOI'k ElI, l'eter J, 000-

Iing, escrivão do Condado de Nova York e também escrivão da Suprema
Córte do referido condado, que ú Curte de Registro certifico pela
presente que "\Villiarn A. Boeckel archivou neste cartório de escrivão
do Condado de Nova York uniu cópía certificada c! ,L sua nomeação e
qualíficação como tabellíão publico do Condado de Kíngs com a sua
assígnaturn autographa e era, por occasião de tomar a declaração
aqui junta, devidameute autorizado a Jazel-a e que conheço bem a
lettra do referido tabellião publico e creio que a sua assígnutura no
certificado annexo é genuína.

Em testemunho do que firmei a presente que selle! com o scllo
dos referidos Condado t) Corte neste dia 22 de marco de 1(lO!), Por
PctcrJ; Dooling . James F. UalliUIlII. '

(Chancella dos referidos Condado e Corte}.
Hecouheço verdadeira a assignatura exarada no certificado retro

de James F, Galligan pelo secretario elo Condado de Nova York e para
constar onde convier a pedido do interessado, passo o presente que
assíguo e vae sellado com o sello eleste consulado geral.

Declaro que este documento se compõe de duas folhas que vão nu
meradas c rubricadas por mim e selladas com o sello deste consulado
geral.

Nova York , 2:l de marco de 190(1.- José Joaquim UO!iU:S dos Santos,
Consul geral.

Um sello de ;;;) devidamente inutilizado.
(Chancella elo referido cousulado).
Reconheco verdadeira a asslznatura elo Sr. José Joaquim Gomes

dos Santos, cousul geral em Noya York (sobre duas estampilhas fe
deraes valendo collectivamente ;;;;0 reis).

Rio de Janeiro, 12 de maio de 1000. Pelo director geral (as
sígnado) L. L. Fernandes Pinheiro.
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(Chancella do Ministro das Relações Exteriores).
Colladas e devidamente inutilizadas da Hecebedoria do Hio de Ja

neiro, tres estampilhas federaes valendo collectívamente 4$800).
Nada mais continha ou relatara {\ referido documento que fíél

mente verti do proprio original escrlpto em inglez 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 12
dias de maio de l(l09. - Manoel ele Mattos Fonseca.

DECHETO N. 7.432 - DE 3 DE JUNilO DE l(l09

Concede autorização Ü li Sorocabana Railway Company . para continuar a Iunc
cionar na Republica

O Presidente da Hepublíca dos Estados Unidos do Brazil, atten
dendo ao" que requereu a Sorocabana Railway Company, autoriza a
funéeionar no Brazil pelos decretos ns. 6.!j74 e 6.709, de Hi de junho
e 31 de outubro de Hl07, devidamente representada, decreta:

Artigo unico. E' concedida autorização á Sorocabana Railway
Company para continuar a funccionarna Republica com os seus novos
estatutos," sob as mesmas clausulas, que acompanham o citado decreto
e ficando a mesma companhia obrigada a cumprir as formalidades
exigidas pela legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 3 de junho de HlOO, 21° da Hepublica ,

Al'FO:'iSO AUGÚSTO MOREIRA PENi1A.

Miauel Calmon clu Pin e l1ll11eida.

Eu abaixo assignado, traductor publico e interprete commereial
juramentado da praça do Rio de Janeiro, por nomeação da meritis
sima Junta Commercial da Capital Federal:

Certifico pelo presente que me foi apresentado um documento es
cripto no idioma inglez afim de o traduzir para o vernaculo, o que
assim cumpri em razão do meu officio e cuja traducção é a seguinte:

Estatutos da 8orocaJJ>::uHL RaU,va,i COIlll)l:},ny

(Incluindo as emendas feitas até 1 de março de 1909)
Si:OE DOS i1EGOCIOS E SELLO

Art. LO Aséde dos negocios e o escriptorio principal da companhia
no Estado de Maine serão na cidade de Portland e o sello terá a
fórma circular com as palavras « Sorocabana Railway Company» em
redor daperipheria, e as palavras e uumeros «<lncornorated 1907
Maine » ao centro.
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FU:iCCIO:'iAIUOS

Art. 2. 0 OsIuucciona.nos da companhia serão: um presidente, um
primeiro vice-presidente e outros vice-presidentes que opportunamente
forem nomeados pela directoría ; um thesoureiro, um secretario, um
escrivão, urna. dlrectoria composta de nove dírectores e os funceiona
rios subalternos que a directoria ou a commissão executiva opportu
namente nomear.

Os acelonistas em sua assembléa annual escolherão, por escruti
nio, dentre si, a directoria.

Caso seis membros da directoría residirem fóra da República dos
Estados Unidos do Brazil, quatro desses dírectores deverão ser fran
cezes, e si o numero de dírectoros residindo fói-a do Brazll for augmen
tado ou si o numero total .de directores for augmentado, o numero de
dírectores ü-aucezes será augmentado proporcionalmente.

Os accionistas tambern nomearão o escrivão.
A. directoria na sua primeira. assombléa, depois-de eleita, escolherá.

de entre os que a constítuírem, um presidente e um primeiro vice-pre
sidente, bem como um thesoureiro e um secretario. A directoria po
derá , opportunarnente, nomear outros vice-presidentes, mas nenhum
vice-presidente, a n;:10 ser o primeiro, preciza de ser membro' da dire
ctoría,

OescrivfLO e o secretarto prestarão, cada um de per si, 'jürà:'
mento de bem e fielmente cumprirem os deveres dos respectivos
cargos.

Os cargos de vice-presidente e de secretario ou de thesoureíro e
secretario poderão ser exercidos pela mesma pessoa.

Todos os alludidos funccionarios exercerão seus cargos por espaço
de um anno ; e desta .data em diante, até serem eleitos e qualificados
os seus successores, 5:111'0; comtudo, destituição em qualquer tempo
por voto da maioria da directoría ou da commissão executiva.

Ficam exceptuados os funccionarios eleitos na assembléa dos si
gnataríos dos termos do coutraoto, e na primeira assembléa da dire
ctoria, os quaes exercerão os seus cargos somente até á primeira as"
sembléa annual e de então em diante até serem- nomeados e qualifi
cados seus respectívossuccessores.

REl\"[jfiGIA DE FUfiCCWXARIOS

Art. 3. o Qualquer director, membro da commissão executiva ou
funceionario poderá renunciar o cargo mandando aviso pôr escripto à
dlrectoria, ao presidente ou ao secretario, e sendo a sua renuncia
acceita pela dírectoria .ou pelo funcclonario a quem esse aviso de
renuncia for entregue seu cargo será considerado vago.

Os dírectores ou membros da commissão executiva que conti
nuarem poderão deliberar, não obstante qualquer vaga na dírectoria
ou na commissão, e todos os nctospratlcados pela directoria ou pelá
cornmissão executiva ou por qualquer director ou membro da commíssão
executiva serão validos, não obstante quaesquer vicios na eleição ou
qualificação desse director ou membro da commissão executiva.
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VAG ..\S

Art. 40
• Póde haver vagas nos cargos alludidos c estas serão pro

enchidas pela directoria ou pela: couunissão executiva, e a pessoa esco
lhida para preencher essa vaga exercerá as Iuncções pelo resto do
tempo que faltar ao titular uomeado .

Caso um íunccionario da companhia se ausente ou fique tempera
-riamcnte impossibilitado de preencho r essas íuncçõos, a directoria ou
a commissão executiva poderão nomeai' urna pessoa para ficar em seu
lagar durante essa ausencia ou impedimento, daudo-lho todos os po
deres que tiver esse funcciouario ou parte delles, como melhor eu
-tendor ,

POllEltES DOS DlHECTOHES

Art. ;j. o Os bens, trunsacções e negocias da compauhia serão
geridos pela direetorla, que exercerá todos. os poderes da com
panhia, a não ser aquelles que a lei manda exercer por fôrma
diversa. Sem restringir de qualquer Iórrna, por Iníerencia, referencia
ou outra, a generalidade ele que fina expresso acima, a directoriu
terá plenos e il1imitados poderes para comprar bens ou. direitos e para
celebrar os contractos que julgar de vantagem para a companhia e
fixar o preço que a companhia deve pagal' por esses bens, direitos ou
contraotos, e terá poderes igualmente para, sem o assentimento ou
voto dos acciouistas, vender, transíerir ou dispor de qualquer outra
fôrma de todos ou quaesquer bens da companhia, toruar emprestado
dinheiro, emittir titulas, debentures ou outras obrigações da compa
nhia c empenhar ou vender os mesmos pelas quantias e aos preços
que entender, e hypothecar, empenhar ou gravar por qualquer fórrna
os bons moveis ou irumoveis da companhia, afim de garantir ° paga
mento de qualquer desses títulos, dcbcntures e outros titulas garau
tidos ou dividas da companhia.

conarssxo EXECUTIVA

Art. 6.° A directoriadn companhia, mediante resolução votada
por uma maioria de toda a directoria, poderá designar tres ou mais
directores para constituirem uma comrnissão executiva, commlssão
esta que á excepçüo das restricções contidas nessa resolução, ou feita
opportunamente em outras resoluções da directoria, terá. e poderá
exercer todos os poderes conferidos pelos presentes estatutos ou pcr
mittidos por .lei á directoria para a gestão das transacções e negocios
da companhia, inclusive a faculdade de autorizar a apposição do sello
da companhia em todos os documentos que disso carecerem.

A commissão executivaescolherá um presidente dentre os seus
membros.
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Art. j. o A directoría ou a eommissão executiva poderão oppor
tunamente delegar quaesquer dos seus poderes a cornmíssões.iprocu
radores ou agentes, sujeitos a quaesquer regulamentos impostos pela
directoria ou pela commissão outorgante.

« QUORUM » DE DInECTORES E DA cO:\lmssl') EXECUTIVA

Art. 8.° Tres directores e dons membros da commissão executiva
constituirão, em qualquer caso, quorum para tratar de negocios.

Fica entendido, entretanto, que não será sanccíouada, autorizada
nem feita emissão alguma de tlebentures ou titulos, nem hypotheca,
emissão de capital-acções ou chamadas sobre capítal-accões, sem que
sejam sancclonadas, autorizadas e feitas mediante resolucão votada
por dous terços, no mínimo, dos directores da companhia na cccasião.

ACTAS

Art. 9.· A directoría mandará lavrar actas dos assumptos de
que tratar, bem como dos tratados pela commissão executiva e
pelos accionistas em assernbléas annuaes e em outra qualquer occasião ;
sempre que exigirem os· accionistas, ·apre.sentarão uma exposíçãd do
actívo e do passivo da corporação e da situação dos seus negocias.

ATTIllDurÇÔES DO PRESIDEliTE

Art. 10. O presidente será o principal funccionario executivo
da companhia; presidirá a todas as assembléas da dírectoría e dos ac
cionistas e desempenhará todos os deveres por lei impostos ao presi
dente de uma companhia.

ATTIllRUIÇÕES DE \'ICE-PRESIDENTES

Art. í í • O 1° vice-presidente terá todos os poderes e desempe
nhará todas as funcções do presidente em sua ausencía ou quando es
tiver· impossibilitado de agir, e terá, mais os poderes e desempenhará
as íuncções que. lhe forem opportunamente conferidas ou impostas pela
directoria ou pela. commissão executiva. Na auseucia do presidente e
do 1° vice-presidente de uma. reunião da. directoria ou dos accíonistas
poder-se-ha escolher uma pessoa para presidir' a essas reuniões.
Todos os outros vice-presidentes, excepto o Ivvlce-presídente, terão
somente os poderes e desempenharão as funcções que lhes forem oppor
tunamente conferidas ou impostas pela directoría ou pela commlssão
executiva.

Poder Executivo - JfY<j 33
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ATTRIBUIÇÕES DO ESCRIVIO

Art. 12. O escrivão terá um cartorio no Estado do Maine e pre
s~ará juramf'lnto d~ fieln~ente desempenhar os deveres do seu cargo, na
forma da 181. Iteglstrará todos os votos e deliberações dos accionistàs
da;companhia e escrípturará um registro de todos os instrumentos e
papeis que sejam necessários registrar no seu cartório e desempenhará
todas as Iuncções que lhe mandar o presidente, a directoria oua com
missão executiva.

Na ausencía do escrivão de uma. assembléa de accionistas, poder
se-hanomear um escrivão temporario para a assembléa.

ATTRIBUIÇÕES DO SECRETARIO

Art. 13. Osecretario será o escrivão ex-officio dos directores
e da commissão executiva, e nessa qualidade escripturará as setas
de todas as assembléas da directoria e de todas as commissões ; dará
e expedirá todos os avisos aos aceíonístas, aos dírectores e ás com
missões da corporação.

Prestará juramento de desempenhar fielmente os seus deveres.
Terá sob a sua guarda o se110 da companhia e, juntamente com o es
crivão, ser.á o guarda de todos os registros e arehivos da companhia e
exercerá todos os deveres ínherentes ao seu cargo ou os que lhe forem
attribuiclos pela dírectoría ou pela coramissão executiva.

Quando ausente o secretario' de qualquer assembléa da directoria
ou daeommíssão executiva, poder-se-lia nomear um secretario tempo
rarío para a assembléa..

A'fTIUBUIÇÕES DO THESOUB.EffiO

Art. 14. Othesoureiro, sujeito á direcção do presidente e do vi..
ce-presidente, terá a seu cargo os negociosfinanceiros da companhia
e terá sob a sua guarda os dinheiros e titulos garantidos da mesma,
excepto a sua fiança, que será guardada pelo presidente. Escripturará
ou mandará escripturar as contas da companhia em livros adequados
em .os quaes cada transacção será cuidadosamente lançada, desempe
nhará todas as demais attribuições affectas especialmente ao seu cargo
ou as que lhe forem impostas pela directoria ou pela commíssão
executiva.

O thesoureíro dado fiança para o fiel cumprimento dos seus de
veres, da forma, do valor e com as garantias que a dírectoria ou a
commíssno executiva determinarem.

ASSE~IBLÉA Ai'iNUAL DOS ACCIONISTAS

Art. 15. A assembléa annual dos accionístas, para eleger func
cionarios e 'tratar. de outros negocios que forem devidamente submet
tidos á assembléa, realizar-se-lia na hora marcada. no aviso da as-
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sembléa , na segunda terça-feira de fevereiro de cada anno, no es~

criptorio principal da companhia em IIIaine,. excepto a do anuo de
1(J07, que terá logar a 31 de janeiro.

Caso a assembléa annual não seja devidamente convocada e rea~

lizada,a directoria convocará uma assembléa especial em legar e
para os fins da, assembléa aunual e todas as resoluções dessa assem
bléa.especial terão a mesma força e effeito que si tomadas fossem na
assernbléa annual,

ASSEMBLÉAESPECIAL DE ACCIOIiISTAS

Art. 16. As assembléas especiaes de accionistas serão convo
cadas pelo secretario sempre que a directoria ou o presidente assim
o ordenarem, ou por convite escripto de aecionístas que possuirem
nunca menos de um qninto do capital-acções emittido e em cir
culação.

« QUORU[ )) DE Ar.CfO:'iIST.\S

Art. 17. Em toda a assernbléa de acceíonistas deverão achar-se
representados pessoalmente on por procuração accionistas possu
indo no mínimo 51 % ela importancia total das acções do capital
accões então ernittido e em circulação para constituir quorum;
porém, si representarem quantia inferior áqnella, poderá ser oppor
namente adiada a 'assembléa.

AVISaS DE ASSElIIBLÉAS DE ACCIONISTAS

Art. 18. Será dado aviso de todas as assembléas de accíonístas
pelo secretario, pelo correio ou mandando entregar a cada accío
nista,10 dias no minimo antes do-fixado para a assembléa, um aviso
designando a hora e o local marcados paral a assembláa e a natureza
geral dos nego cios que se pretende tratar.

O aviso expedido por essa forma será enviado a cada accionista
para o ultimo endereço que este deu ao secretario, e todos os accio
nistas serão considerados, para todos os effeitos, como havendo recebido
em-tempo o aviso da assombléa, si estiverem presentes ou represen
tados por procuração nessa assemblea ou si devolverem por escrípto o
avíso.autes ou depois da mesma assembléa,

ASSE1rBLÉAS DE DIRECTORES

Art. 19. As assembléas regulares da directoria serão realizadas
nas occasioes e nos lagares que a dírectorladetermínar e não será.
necessario dar aviso dessas assembléas ,

As assembléas especiaes da. dírectorla rserão convocadas pelo
secretario sempre que o presidente, o primeiro vlée-presídente ou
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a maioria dos directores assim o exigir e serão expedidos avisos
convenientes dessas assembléas especiaes, mas o que fôr deliberado
pela maioria da directoria em qualquer reunião será valido, ainda
que haja vício-no aviso dado para essa reunião.

ASSE~IBLÉ,\S DA consnssxo EXECUTIY A

Art. 20. As.assembléas regulares da commíssão executiva serão
realizadas nas épocas e nos legares que a commíssão determinar e
não será necessario dar aviso dessas reuniões.

As assembléas especiaes da commissão executiva serão con
vocadas pelo, secretario sempre que o presidente da commissão
executiva ou a maioria dos seus membros assim o exigirem e dar-se
ha aviso conveniente dessas assembléas, porém o acto da maioria da
commissão executiva em qualquer reunião será valido, ainda que
haja vicio na expedição desse aviso.

VOTAÇÃO

Art. 21. Em todas as assembléas de accíonístas rcada accionista
registrado terá direito a um voto por acção registrada em seu nome.

Em caso de morte de qualquer accíonista, os seus representantes
pessoaes poderão votar.

Caso um accionista seja menor, idiota ou affectado das facul
dades mentaes, o seu curador poderá votar. Qualquer pessoa com
direito a voto em uma assembléapoderá votar por procuração ipas
sada nunca mais de 30 dias antes da realização da assembléa, devendo
'a procuração designar a assembléa para que éJ outorgada. Esse in
strumento de procuração deverá ser archívado com o escrivão ou com
o escrivão temporario.

Tal procuração pão terá. valor depois de ser adiada. definitiva
mente essa assernblêa .

CAl'ITAL-ACÇõES

Art. 22. O capital-acções da companhiaaerá de S10.000.000 de
dollars, dividido em iOO.OOO acçõesdovalor par de SiOO dollarscada
uma, 20.000 das quaes no valor ao par de S2.000.000 de dollars
serão acções preferencíaes e 80.000 acções na ímportancia ao par de
S8.000.000 de dollars constituirão acções communs ou ordíuarías.

Os possuidores das acções preferenciaes terão direito a um di
videndo preferencial não cumulativo de 6 % sobre as acções que
possuírem, conforme fica dito ulteriormente, e terão direito, depois
que os possuídores das acções comrnuns tiverem recebido em qual
quer anno solar o dividendo ou dividendos á taxa de 6 % ao anno,
a receber um dividendo addicional ou dividendos á taxa' ou taxas
que perfaçam a. quantia total em dinheiro, paga em dividendos
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addícíonaes aos possuidores das acções preferenciaes nesse anno,
exactamente igual lb quantia total paga em dividendos addicionaes
aos pussuidores de acções communs no mesmo' anno.

A expressão - dividendos addicíonaes - conforme se acha aqui
empregada, quer dizer qualquer dividendo ou dividendos de lucros,
além de um dividendo á taxa de fi o;. ao anno ,

:\. dírectoría poderá declarar dividendos sobre acções ororna
rias em um armo solar sómente si um dividendo ou dividendos
sobre as acções preferenciaeshouverem sido préviamente declarados
para o mesmo anno, montando a uma parte proporcional dos
alludidos 6 0;., de' couforrnídade com a parte do mesmo anno que
houver decorrido na oceasião fixada para O pagamento desse divi
dendo, respectivamente, sobre as acções communs e si os dírectores
forem de opinião certificada por uma declaração dos mesmos em
sua resolução declarando o dividendo sobre' as acções communs,
que um dividendo ulterior elevando os dividendos sobre as acções
preferenciaes aos referidos 6 % para aquelle anno está devida
mente garantido pelas entradas presentes e estimadas da renda
durante o mesmo armo,

Doutra fórma, porém, não será declarado nenhum dividendo
sobre 'acções ordinárias em qualquer anno solar, a menos que
um dividendo ou dividendos montando aos ditos seis por cento
hajam sido previamente declarados sobre as acções preferenciaes,
conforme ficou dito acima.

Serão declarados dividendos dos lucros liquidos accumulados
da companhia em cada anno somente quando a 'directoria, a seu cri
terio, assim o determinar, e nenhum. accionista, 'quer de acções
prefereneíaes, quer de ordinarias, ,terá direito a dividendo em um
anuo a não ser tirado dos lucros liquidos da companhia e quando
for declarado pela dírectoría, salvo qualquer disposição em contrario,
contida anteriormente no presente acto.

Os possuidores de acções preíerencíaes terão o mesmo direito
de voto que os possuidores de acções communs ou ordinárias e no
caso de liquidação ou dissolução, ou de liquidação voluntaría ou
não da companhia, ou no caso de ser distribuido o seu activo
depois de pagas as suas dividas, terão direito a umapreferencia até
o valor par das acções preferenciaes que possuírem,

Os direitos dos possuidores de acções communs serão sujeitos
aos direitos de prioridade dos possuidores das accões preferenciaes,
conforme fica dito nos estatutos da companhia. '

E~USSÃO DE ACÇÕES PREFERENCIAES

Art. 23. No caso de serem emittidas sómente 10.000 das
acções prefereuclaas, perfazendo ao par a quantia de SI.000.060
(um milhão de dollars) na época, ou mais ou menos na época ea
organização da companhia, os possuidores das acções preferencidas
emíttídas proporcionalmente aos numeros das acções preferencíaés



518 ACTOS DO-PODER EXECUTlVO

já eruittidas e por elles possuídas, terão ,o direito de subscrever e
pagar pelas restantes acções preferericiaes o seu valor ao pnu, á me
dida que forem emittidâ:s e antes de serem essas acções restantes
offerecídas ao público.

CERT1J:'1CAVUS DE TITULaS

Art. 24. Cada accionista terá direito a 11 m cerüãcadoespeciâ
cando o numero e especie de acções que possuir e cada certific-ado
será sellado com o se110 commum da companhia "e sera assignado pelá
presidente ou por um více-presidentc e pelo thesoureiro ali um aju
dante do thesoureiro.

Nenhum dírector assignará formulas em, branco e deíxal-as-ha
para serem usadas por outro, nem assignal-as-ha sem conhecer dó
direito apparente das pessoas para quemellas são emittidas ,

Caso um certificado se pel:ca ou fique destruido, poderá. ser
emittido outro novo em seu lagar, depois de provada de modo cabala
perda ou destruição daquelle e mediante a iudemnização que a .dire
etoria 'ou .a commissão executiva o exigirem.

TRA:'iFERENCIA DE TITULOS

Art. 25. Poderão ser .cedidas accões do capítal-acções em
qualquer tempo, pelos possuidores das mesmas ou por se\lS r:epresen
tantes legaes por .íüstrumento escripto, por. ellesãssignado, e a:com
panhia ter'á ó dever, por seus funccionarios ou' por seu . agente de
transíerencías, de transferir nos livros da companhia acções, sempre
que estas forem cedidas por Instrumento esci-ípto, cntregulil ,á com
panhia com o certificado representando as 'acções cedidas e aemittir
um novo certificado no' nome do eessionari.o, de accõrdc corri essa
cessão e não será' preciso orocuração alguma para autnrizár essa
transferencia.· , . .

A companhia não será obrigada a ton~Hlr conhecimento nem a
reconhecer qualquer, trusi, onusou, equidade affeetando qualquer
elas acções do capltal-acções ou a reconhecer qualquer pessoa como
tendo interesse nessas acções, a não ser a pessoa ou pessoas e[Ijo
'nome ou nomes figurarem rios livros da companhia como possuidor
ou possuidores legaes das mesmas.

« W ARRANTS» DE ACÇÕES AO PORTADOR

Art. 26. L o A companhia, ao ser entregue á mesma o certificado
das aeções ordinarias ou preferenciaes, integralizadas ou de acções
coma respectiva transferencia ao thesoureiro da companhia, ernit
tirá, porcáda acçflo neste especíâcada, ~lÍn uiarrant dando o direito
ao portador dessa. acção e estipulando, por meio de COUPOllS ou por
outro qualquer, o pagamento dosdívídendosüituros sobre a acção,
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2. °As acções especificadas no certificado assim passado serão
opportunamente transferidas ao thesoureiro da companhia na
occasíão, como depositaria dos w{Lrrants de acções e .desta ·occasião
em deante não serão transferidas e não se dará certificado algum
sobre ellas, a não ser de aecórdo com o que fica disposto no
presente.

3. o 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 nomeada em lagar do secretario, pelos di:'
rectoresou por um ajudante do secretario, e sómente uma acção
será especificada em cada warrant.

4. o Si um uiarrant ou coupon ficar rasgado ou estragado, os di
rectores poderão cancellal-o e emittir outro novo em seu logar.

5. o Os dírectores poderão, mediante prova, a contento dos
mesmos, de se haver perdido ou destruido um uiarrant oUcollpon, e
mediante o pagamento da irídemnização que julgarem conveniente
pagar á companhia, emittir um outro coupon ou uxirrant em seu
logar.

6. oA companhia terá direito de reconhecer o portador de um
uxirrant ou de um coupon corno tendo um direito absoluto sobre a
acção ou dividendo nesse especificado.

7. o O portador de um uxirrcnt ao deposítal-o no escriptorio da
companhia ou em outro qualquer local que a directoria determinar
nunca menos de tres dias antes da assembléa da companhia, rece
berá 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 uiarrant ou uiarranis foram depos!tados
e, depois da assembléa, o warrant ou uiurrants serão devolvidos a
elle ou ao portador do cartão ou da procuração contra restituição
do mesmo. E, quanto a todas as acções especificadas em qualquer
ioarrant qua não houver sido depositado por esta fôrma, o thesou
reiro comparecerá e votará e exercerá os direitos de socio do modo
que elle e o presidente da companhia combinarem.

8. 0 Sium portador de um warrant resgatal-o e exigir, de ac
côrdo com o que prescreverem os directores, qne seja: -registrado
como accíonísta ou membro com respeito á accão especificada nelle,
a companhia transferirá para o seu nome urna das especies de 'ac
ções especificadas no certificado de acções originariamente entreguee
emittirá UIU novo certificado para as mesmas.

9. o A companhia poderá. nomear agentes em Pariz ou alhures,
com amplos poderes e autoridade para fazer todos os actos necessarios
para a execução e observanciado que fica determinado no presente,
com respeito ao warrant de acções e para investir os possuidores desse
uiarrarü com os direitos e interesses aqui especificados.

AVISOS

Art. 27. Todas as acções do eapital-acções desta companhia são
emittidas e acceitas, ficando expressamente entendido que não haverá
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'responsabilidade por parte dos incorporadores, organízadorespromo
tores desta companhia ou de qualquer delles sob o pretexto de ficarem
elles erri relaçãofidueiarla com a mesma, ou sob o pretexto de haverem
elles fixado O preço a pagar por-esta companhia por quesquer dosbens
comprados par ella, ouno casa desta companhia não ter directoria
independente; e nenhuma responsabilidade caberá aos incorporado
res, organizadores e promotores desta companhia ou qualquer ,delles
ou resultante ou ele qualquer sorte oriunda da venda e transíerencia
de uma 'dessas propriedades para a companhia.

E, em geral, fica entendido e expresso que todos os aecionistas e
directores ou' íunclenaríos presentes e futuros desta; companhiaaccei
tarão, como acceitam agora, os termos, condições e círcumstancíasem
que qualquer propriedade íór ou puder ser comprada ou adquirida
pela companhia, conforme fica dito supra,

DIE:'iO.\S XOS ESTATUTOS

Art; 28, Os presentes estatutos poderão ser emendados, alterados
ou rajeitados pai' voto elos accionistas representando no minimo 1;1 %

dovcapltal-acções erníttído e em circulação em qualquer assembléa
annual ou em assernbléa especial devidamente convocada para esse
fim.

Eu abaixo assignado, Rodney D. Chipp, secretario devidamente
eleito e qualificado da Sorocalianá Railway Company Corporação do
MaÍ1ie, pelo presente certifico que o documento escripto, aqui aune
xado, que se.ofíerece como CÓpia dos estatutos ela referida Sorocabtina
Railway Comparuj, incluindo as' emendas nelles feitas até o dia 1 de
março de Hl09, é cópia fiel eauthentíca em palavras e algarismos dos
estatutos da Sorocabana Hailway CompallY, incluindo as emendas
nelles feitas até o dia Ide março' de 1909, nalntegra, conforme .licou
expresso supra, e certifico maisque não. foram feitas nem approvadas
outras emendas aos referielos estatutos até o dia em que foi expedido
este certificado pela companhia.

Em testemunho do que firmei o presente que selleí com o seno
commum da referida Sorocaoana Railway Company, na cidade de
Noya York, Estado de Nova York, Estados Unidos da America, neste
dia 22 de março de 1909, anno cio Senhor i-- Itodnci; D. Chipp, se
cretario , (Estava o .sello commum da SOl'ocabana J{ailwày Company.)

Estado de Nova York - Condado de Nova York/ss.i-- Assignado
e jurado pelo referido Rodney D, Chipp, neste dia 22 de março de
1909, anno 110 Senhor, em minha presença.- "Wil/iam A. Boeckel,
tabellião publico. (Chancella elo mesmo tahellião.]
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Estado de Nova York- Condado de.Nova York /ss.- Eu, abaixo
assignado, Peter J. Dooling, escrivão do Condado de Nova York e
também escrivão da Suprema Corte do referido condado, que tambem
é corte de registro, pelo presente certifico que William A. Boeckel
archivou neste cartório do escrivão do Condado de Nova York uma
cópia certificada da sua nomeação e qualificação de tabellião publico
do Condadode Kíngs, com sua assignatura autographa, e queera por
oeeaslão.de receber a declaração junta, devidamente autorizado a o
fazer; e que conheço bem a lettra do referido tabellião publico e que
creio que a assignatura no documento junto é do seu proprio punho.

Em testemunho do que passei o presente que assígnei e sellei com
o sello dos referidos condado e corte, neste dia 22 de março de -1909.
Por Peter J. Dooling, Iames F. Galiiqan, (Chancella supra mencio
nada. )

Reconheço verdadeira a assígnatura exarada no certificado
retro de JamesF. Galligan pelo secretario do Condado de Nova
York. E, para constar onde convier, apedido do interessado, passo
o presente queassigno e vae sellado com o sello deste consulado
geral.

Declaro que este documento se compõe de duas folhas, que vão
numeradas e rubricadas por mim e selladas com o sello deste con
sulado geral.

Nova York, aos 23 de março de Hl09. - O consul geral, José
Joaquim Gomes dos Santos. (Um sello consular do Brazil valendo 58,
inutitizado Chancella do referido consulado).

Reconheço verdadeira a assígnatura do Sr. José Joaquim Gomes
dos Santos,consul geral em Nova York; Sobre duas estampilhas fede
raes valendo collectivamente ,)50 réis. Rio de Janeiro, 14 de maio de
-1909. - Pelo directorgeral, Greçorio Pccequeiro do Amaral. (Chan
cella da Secretariadas Relações Exteriores .)

Colladas ao documento e devidamente inutilizadas tres estam
pilhas federaes valendo collectivamente 7$500, na Recebedoria do
Rio de Janeiro.

Nada mais continha o referido documento que fielmente verti do
proprio original, ao qual me reporto.

Em fé e testemunho do que· passei o presente que sello com o
sello de meu offícío e assíguo nesta cidade do Rio de Janeiro, aos -15
dias do mez de maio de -1909. - nlanoel de Mattos Fonseca.
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DECRETO N. ? 433 -DE 3 DE ]Ui'HO DE 1909

Concede autorização á «Madeira-Mamoré Railway Company» para

continuar a runccíonar na República.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazíl, atten
dendo ao que requereu a Madeira-Mamoré RailH'ay Compal1;r, auto
rizada a furiccicinar no Brazil pelo decreto n. 6,755, de 28 de. nu
vembro de 1907;" e devidamente representada, decreta:

Artízo unico , E'concedid.a autorização á j.11adeirâcJ1amoré Rail
1Jla;- COI1IPmW para continuar ~ .funccionar . na República, com as
alterações feitas nos seus estatutos, 'sob as mesmas clausulas queacom
panharam o citado decreto, e ficando a mesma companhia obrigada a
cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.

Rio de Janeiro, ::; de junho de Í909, 210 da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Miguel- Calmon du. Pino e Almeida

Eu abaixo assignado, traductor publico e interprete commercíal
juramentado da praça do Rio de Janeiro, por norneacão da merítissíma
Junta Cornmercial da Capital Federal: '

Certifico pelo presente que me foi apresentado um documento
escripto no idiomainglez, afim de o traduzir para o vernaculo, o
que assim cumpri em razão do meu officio e cuja traducção é a
seguinte:

Estatu.tos da «~.Iadeira~:!\iI:a.J!llorél:~;ail"~va~~
COJ1ll.pall.y»

Incluindo as emendas feitas até 1 de março de 1909

SÉDE rios NEGOGIOS E SELLOS

Art. I. o A séde .dos negocies e o escríptorío principal da com"
panhia, no Estado de Maíne, serão na cidade de Portland, e. o se110 de
fórma icircularccm.aspalavras «Madeíra-Mamoré Raílway Company»
em redor da peripheria e as palavras e algarismos «incorporatedI907
-Mainen ao centro.

FUNCClONARIOS

Art. 2. o Os funccíonarios da companhia serão: um presidente,
um 1'0 vice-presidente e'.outros vice-presidentes que, .opportunamente,
torem nomeados pela directoría, um thesoureiro, um secretario, um es-
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crivao. uma directoria composta de cinco membros e- os empregados
subalternos que a directoria ou a comrnissão executiva opportuna
mentenomearem.

Os accionistas, em sua assembléa annual, elegerão por escrutinio,
dentre si, uma directorià ; elegerão i~uaJmente o escrivão.

cf>;. directoría, em sua primeira reunião, depois de eleita, escolherá
dentre os que a constituíremum presidente e um 10 vice-presidente e
tambem escolherá um thesóureíro e 'um secretario.

A directoria pôde, opportunamente, nomear outros, vice-presidentes
porém vlce-presidenté algum, a não ser o primeiro, necessita ser
membro da directoria.
. O escrivão e o secretario prestarão respectivamente juramento de
fielmente desempenharem as suas funcções.

A mesma pessoa poderá occupar dous ou. mais cargos.
Todos os alludidos 'tunccíonarios exercerão seus cargos .por espaço

de um anno e dessa data em demite até serem eleitos eqúali~cados' os
seus successores.vsalvo, comtudo, remoção em qualquer tempo por
voto da maioria da directoría ou por maioria da commissão executiva.

Ficam exceptuados osfunccionarios eleitos na assernbléa dos sígna
tarios do termo de ccntracto e daprimeira assenibléa da directoria, que
exercerão os seus cargos' até a primeira assembléa annual, e dessa data
em deante até serem eleitos e qualificados seus successores ,

RENUNCIA DOS FU::\CCIOXARIOS

Art. 3. o Qualquer director,membro da commissão executiva ou
funccionario, poderá .renunciar o seu cargo por meio de aviso escripto
á directorla ou ao presidente ou ao. secretario e, sendo acceita a sua re~

nuncía pela directoriaou pelo funccionario a quem esse.avíso-renuncía
for mandado, o seu 'cargo ficará vago.

Os directores que continuarem Ou os membros da commissão exe
cutiva poderão.agir, a despeito de qualquer vaga .na directoria .ou na
commissão executiva, e todos os actos praticados pela directoríã ou
pela commissão executiva ou POI;' qualquer director ou membro da
commissão executiva serão validos, ainda que tenha havido vicio
na eleição ou qualificação de qualquer desses directoresou 'membros da
commíssão executiva.

VAGAS

Art. 4. o Poderá vazarqualquer dos cargos mencionados e· serão
preenchidos pela directoria ou 'pela commissãoexecutiva, e a pessoa
escolhidapara -preencher qualquer vaga occupal-a-ha pelo tempo que
faltar ao mandato do funccionario que veiu substituir.

Caso esteja ausente temporariamente um funccionario da cornpa
nhia ou impossibilitado de exercer as suas funcções, a directoria ou
commissão executiva póde nomear uma pessoa para occupar o seu
Iogardurante a ausencia ou impedimento, podendo dar a essa pessoa
tódasasattríbiiições e poderes do substituido ou parte delles, .como
entender.



1í24 ACTOS DO PODER EXECUTIVO

PODERES DOS DIRECTORES

Art. 5. o Os bens, negocias e transacções da companhia serão
g-eridos pela directoria, que poderá praticar todos aquelles actos que a
lei não mandar que o sejam por forma especial.

Sem por fórma alguma restringir por inferencia, referencia ou
de outro modo a generalidade do que fica dito acima, a directoria
terá poderes a seu inteiro criterio para comprar quaesquer bens ou
direitos e celebrar quaesquer contractos que possam parecer van
tajosos para a companhia e fixar o preço a pagar pela companhia
por esses bens, direitos ou contractos, e terá tambem poderes, sem
precisar do assentimento ou voto dos aecionistas, para vender, trans
ferir ou dispor de qualquer outra fórma de todos ou quaesquer bens
da companhia, emittir titulas, debeniures ou outros titulos garantidcs
da companhia e empenhar ou vender os mesmos pelas quantias e aos
preços que, a sua livre opinião, julgar conveniente, e gravar, hy
pothecar, empenhar ou onerar de qualquer outra fórma os bens moveis
ou immoveis da companhia para garantir o pagamento desses titulas,
debeniures ou outras obrigações ou dividas da companhia.

CmDlISSXO EXECUTIVA

Art. 6. o A dírectoria da companhia, por deliberação votada pela
maioria dos directores, póde designar tres ou mais directores para con
stituirem uma commissão executiva, commissão essa que, salvas as limi
tações no acto de ser tomada a deliberação ou as que opportunamente
possa fazer a directoria, terá e poderá exercer todas as attribuições e
poderes conferidos pelos presentes estatutos ou por lei conferidos á di
rectoria na gestão dos negocios e transacções da companhia, inclusivea
faculdade de permittir a affixação do sello da companhia em todos os
papeis disso carecedores.

A commissão executiva elegerá dentre os seus membros um pre
sidente.

DELEGAÇXO DE PODERES

Art. 7. o A directoria ou a commíssão executiva poderão, oppor
tunamente, delegar qualquer dos. seus poderes .acommissões ou.func
clonaríos, procuradores ou agentes da companhia, sujeitos aos regula
mentos que possam ser impostos pela directoria ou commissão outor
gante.

« ouoaua » DE DIRECTORES DA COAIMISsIo EXECUTIVA

Art. 8. o Tresdirectores e dous membros da commíssão executiva
constituirão, em cada caso, quorum. para deliberar.
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ACTÁS

Art. 9. o A directoria mandará lavrar actas das suas deliberações e
das da commissão excutíva, bem como das deliberações dos accionistas,
e, nas assembléas annuaes ou em qualquer outra occasião em que o
exigirem os accionistas, apresentará uma exposição do activo e passivo
da corporação e do estado dos seus negocias.

DEVERES DO PRESfDEXTE

Art. 10. O presidente será o principal funccionario executivo da
companhia; presidirá a todas as assembléas da directoria e dos accío
nistas, e desempenhará todos os encargos que a lei manda incumbir ao
presidente de uma companhia.

DEVERES DO VlCE-PRESIDEXTE

AJ't. I I . O primeiro vice-presidente terá todos os poderes e desem
penhará todas as attribuições do presidente, quando este estiver impe
dido ou na impossibilidade de o fazer, e terá mais os poderes e desem
penhará as attribuições que, opportunamente, lhe forem conferidas ou
impostas pela directoria ou pela commissão executiva.

Na ausencia do presidente e do primeiro vice-presidente de uma as
sembléa da directoria 0)1 dos accionístas poderá ser eleito um presidente
para dirigir os trabalhos.

Todos os outros vice-presidentes, á excepção do primeiro vice-pre
sidente, terão somente os poderes e desempenharão sómente os encargos
que lhes forem opportunamente conferidos ou impostos pela directoria
ou pela commíssão executiva.

DEVERES DO ESCRIVIO

Art. 12. O escrivão terá um cartorio no Estado de Maine é será
juramentado, conforme dispõe a lei, para o .fiel cumprimento dos seus
deveres. Registrará todos os votos e deliberações da companhia e mano
terá um archivo de todos os actos e papeis que careçam de ser archí
vados em seu cartorio e desempenhará quaesquer outras funcções que
lhe possam ser impostas pelo presidente, pela directoria ou pela com
missão executiva.

Estando ausente o escrivão de uma assembléa de accionistas, estes
poderão nomear um escrivão temporario.

DEVERES DO SECRETARIO

Art. 13. O secretario será, c;c-oflicio, o escrivão da directoria e da
commíssão executiva e, como tal, lavrará as actas de todas as reuniões
da dírectoria e de todas as commissões e dará e fará distribuir todos os
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.avisos aos accionistas, directores e commissões da companhia. Prestará
juramento de fielmente cumprir os seus deveres. .Terá sob a sua guarda
() sello da companhia c, juntamente com. o escrivão, será o guarda de
todos os archívos e registros da companhia, e desempenhará todos os
outros deveresaffectos ao seu cargo ou que lhe possam ser -affectos
peladirectoriaou pela cotnmissão executiva. Na ausencia do secretario
-aeuma assembléa da directoria ou d" commissão executiva, poderá ser
nomeado um secretario temporario pela assembléa.

DEVERES DO TIIESOURElRO

Art. q. O thesoureiro, sujeito iÍ direcçãodo presidente edo rv vi
ce-presidenteç terá a seucargo os negocies financeiros da companhia e
terá sob sua guarda os dinheiros e garantias da mesma, excepto sua
propria fiança, que será guardada pelo presidente; Escripturará.ouman
dará escripturar as contas da companhia em livros especíaes, .ernos
quaes todas as transacções serão cuidadosamente lançadas e desernpe
rihárá quaesquer outros encargos que compitam ao seu cargo, ou que
lhe possam seraffectos pela directoria ou pela: comrnissão executiva.
Prestará fiança para o fiel cumprimento dos: seus deveres da ·forma e
Ela quantia e com as garantias que' a .directoría ou a commissão execu
tiva determinarem.

ASSEMBLÉA ANNUAL DA cmIPANHIA

Art. 15. A assembléa annual da companhia para a eleição de fun
ccíonarios e para tratar. de outros negocies que devam ser- devidamente
submettidos á assembléa, realizar-se-há á hora marcada no aviso da as
sembléa, na segunda terça-feira de julho de cada anno, no escriptorio
principal da.companhia, em Maine, á excepção da do anno de 1907,
que se realizará aos nove deagosto. . .

Caso a.assémbléa .annual não seja devidamente convocada e· reali
zada,. a dírectoría convocará rima assembléa especial em logar dessa e
para tratar dos assumptos, nessa' assembléa especial, que deveriam ter
sido tratados na àssembléa annual ; todas as deliberações tornadas nessa
assemblea especial terão omesruo effeito que si fossem tomadas na as
sembléa animal.

ASSEMBLÉi\. ESPECIAL DOS ACCION1STAS

Art. 16. Serãoconvocadas as assembléas especiaes dos accíonístas
pelo secretario sempre que á directoria ou o presidente assimo orde
narem, e mediantepedido escrípto de' accionistas representando nunca
menos de um quinto do capital total de acções .cornmuns 'ou ordinarias
erníttídas e em circulação•.
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"QUCRU,'[» DE ACCIONISTAS

ArL I7· Em cada assembléa .de accionistas deverão achar-se re
presentados, pessoalmente ou por procuração, accionistas possuindo,
no minimo, cincoentae um por cento da quantidade total das acções 01'
dinarias emittidas e em circulacão até então, para constituir quorum;
si houver numero inferior, será opportunamente adiada a assembléa.

AVISO DE ASSE~!BLÉAS DE AccroNIsTAS

Art. 18. O secretario expedirá avisos de todos as assembléas da
companhia ou de accionistas pelo correio, ou mandando entregar o aviso
.30 cada possuidor de acções ordinarias rodías, no minimo, antes do
fixado para a assembléa, explicando a natureza dos negocíos de que se
pretende tratar e marcando a hora e o logar designados para tal assem
bléa.

O aviso expedido por essa forma será mandado a cada accionista
dessa classe de acções para o ultimo endereço que deixou como secre
tario ecadaaccionísta será considerado, para todos os effeitos, corno
havendo.recebido aviso de uma assernbléa em- devido tempo si estiver
presente ou representado por procuração nessaassembléa ou si devolver
por escripto o aviso antes ou depois da assembléa.

Os possuidores de acções preferenciaes não terão, como possuidores
dessa classe de accões, direito a aviso nem direito de votar em qualquer
assembléa dá companhia ou de accionistas.

Af;f;F.MBLÉAS DA DIRECTORL\

Art. 19. Realizar-se-hão assembléas regulares da directoria nos
Iogarés e nas occasiões que a directoria determinar e não será necessario
expedir aviso dessas assembléas. Serão convocadas assembléas especíaes
da díréctorlapelo secretario, sempre que Opresidente, o primeiro .více
presidente ou a .maioda dadírectoria exigir, e será dado o competente
aviso dessas asserilbléa.sespeciaes ~ porém o acto da directoria, em mai
oria na assenibléa, será valido ainda mesmo quetenha havido vicio no
modo de expedir o aviso da assembléa.

AssE~mLÉADA COMMISSÃO EXECUTIVA

Art. 2Q. Realizar-se-hão as assembléas regulares da commissão
executiva nos logares e nas occasiões em que a ccmmíssão determinar,
e não será.preciso dar aviso dessasassembléas,

As assémbléas especiaes da comrnissão executiva serão convocadas
pelo secretario, sempre que o presidente da commissão executiva ou
a maioria dos seus membros assim o exigir, e será feito o competente
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aviso dessas assembléas ; porém os actos da maioria da commissão exe
cutiva, em qualquer assembléa, serão validos ainda que tenha havido
vicio no modo de fazer o aviso ás assembléas,

VOTO

Art. '21. Em todas as assembléas da companhia ou dos accionistas,
cada possuidor registrado de acções ordinárias terá direito a um voto
por acção ordinária registrada em' seu norne.: No caso do fallecimento
de um accionista, poderão os votos ser dados por seus representantes
pessoaes. Caso seja menor um accionista, affectado .das faculdades .men
taes ou idiota, seu curador poderá votar por elle. Em, todas,as assem
bléas da companhia ou de accionistas os possuidores de acções ordí
narias terão e exercerão todos os direitos de voto da companhia e os
possuidores de acções preterenciaes não terão direito de votar em qual
quer dessas assembléas na qualidade de possuidores dessas acções- pre
ferencíaes. Qualquer pessoa com o direito de votar em uma assembléa
poderá fazel-o por procuração passada nunca mais de 30 dias antes da as
sembléa, que será designada na mesma procuração; essa deverá ser ar
chivada com o escrivão ou com o escrivão temporario. A procuração
ficarásem valor depois de ser dífinitivamente adiada essa assernbléa.

CAPITAL-ACÇÕES

Art. 22. O capital-acções da companhia será de $fI .000.000 divi
dido em 110.000 acções do valor ao par $I 00 cada uma, IO. 000 das
quaes no valor ao par de $1.ooo.óoo serãoacções preferenciaes e
100.000 acções no valor ao par de $lO.OOO.ooo serão acções cornmuns
ou ordinarias.

Salvo autorização expressa em contrario nos presentes estatutos,
fica entendido que as referidas 110.000 acções e quaesquer novas
acções cuja emissão possa de futuro ser autorizada, caso seja augmen
tado o capital-acções desta companhia, poderão ser vendidas, emittidas
ou distribuidas opportunamente nas quantias e proporções, pelo preço,
pelos bens ou de outra fórrna, a pessoa ou pessoas, corporação ou cor
porações, firma ou firmas, associação ou associações, ou a terceiros
quaesquer, conforme opportunamente a directorla determinar.

Nenhum possuidor de qualquer das alludidas I ro. 000 acções po
derá reclamar ou ter direito de subscrever ou.de exigir que lhe sejam
distribuidas ou emíttidas quaesquer 'novas acções, no caso de ser au
gmentado o capital-acções da companhia, a não ser como e quando for
autorizado pela directoria.' Os possuidores das acçôesvpreferenciaes
terão o direito de receber, a titulo de dividendo, sobre as acções que
possuírem, todos os lucros liquidas da construcção effectuada pela com
panhia em cumprimento da concessão e do contracto da construcção da
Madeira-Mamoré Railway Companr (Estrada de Ferro Madeira-Ma
moré), outorgada a Joaquim Catramby por decreto n . 6.103 do Go-
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vemo dos Estados Unidos do Brazil, em data de7 de agosto de 1906,
porém os referidos possuidores das acções preferenciaes não terão, nesta
qualidade, direito algnm ou interesse de qualquer especíe nos bens, lu
cros ou activos da companhia, que não os lucros liquidas da constru
cção ,

Os possuidores das acções preferenciaes não terão, como taes, di
reito a aviso ou direito de votar em qualquer assembléa regular ou espe
cial da companhia ou dos accíonistas, nem terão direito algum, pelo
facto de serem possuidores. dessas acções, de subscrever ou receber
quaesquer- acções addicionaes que de futuro possam ser emittidas ou dís
tribuidas aos accíonístas,

Quando o referido contracto se houver concluído e verificados os
lucros .Iiquidos da construcção, a directoria declarará um .dividendo ou
dividendos sobre as acçõespreferenciaes á taxa ou taxas que.sejam suf
ficientes para esgotar os alludidos lucros liquidos de construcção ,e
quando os alludidos lucros liquidos de construcção houverem sido pagos
como dividendo aos possuidores de acções preferenciaes,estes .não terão
direito ou interesse de qualquer especie sobre os bens, lucros e activos
da companhia ou sobre qualquer parte dos mesmos,

Serão, entretanto, declarados dividendos para as acções ordinarias,
dos lucros liquidas accumulados da companhia, que não os referidos
lucros liquidos da construcção, sómente e quando a directoría, a seu
críterio, assim o entender ; e nenhum possuidor de acções ordinarias
terá direito a dividendo em um anuo, a não ser resultante dos lucros
liquidos da companhia, que não os referidos lucrosliquidos de con
strucção, e quando forem declarados pela directoria,. salvo qúalquerdís
posição em contrario contida nos presentes estatutos.

Os direitos dos portadores das acções ordinarias serão sujeitos aos
direitos dos portadores das acções preferenciaes, conforme se acha de
clarado nos estatutos da companhia.tporém, salvo disposição expressa
em contrario dos estatutos, ficaentendido que os possuidores das acções
ordinarias terão e exercerão todos os direitos de accionistas da com
panhia.

CERTIFICADOS DE ACÇÕES

Art. :23. Cada accionista terá direito a um certificando especificando
O numero e a especie ou classe de acções que possuir, e esse certífícado
deverá ser assignalado com o sello commumda companhia e assígnado
pelo presidente ou por um vice-presidente e o thesoureiro ou o thesou
reíro ajudante.

Nenhumfunccionário deverá assígnar fórmúlas em branco e dei
xal-as para serem usadas por outros, nem àssignal-as sem conhecer
do direito .apparente que assiste ás pessoaspa:taquem elIas são feitas.

Caso se perca ou estrague um certificado, outro novo poderá ser
expedido em seu lagar, depois de provada a perda ou destruição deste
de modo evidente.

Será paga pelo novo certificado a indemnização que.adírectoria ou
a commissão executiva possa marcar.

Poder Executivo - I'J'X) 34
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TRANSFEllENCIA DE TITULOS

ArL 24. As acções do capital-acções poderão ser cedidas em qual
quer tempo pelos seus possuidores ou representantes legaes, por ins
trumento escrípto por seu proprio punho, e a companhia. por seus fun
ecíonaríos ou por seu agente de transferencias, tem obrigação de trans
ferir as acções nos livros da companhia sempre que estas íorem cedidas
por esse instrumento escrípto entregue á companhia com o certificado
representando as acções cedidas e a expedir certificado novo no nome do
cedido, de.accõrdo com essa cessão, e não será precísoprocuração para
autorizar essa transferencia.

A companhia não é obrigada a tomar conhecimento ou a reconhe
cer uma obrigação, onus ou equidade qualquer gravando acções do ca
pítal-acções, ou reconhecer uma pessoa qualquer como tendo direito so
bre ellas, a Mo ser a pessoa ou pessoas cujo -nome ou nomes constarese
dos livros da companhia como sendo o possuidor ou possuidores legam
das acções,

II WARRANTS li DE ACÇÕES AO PORTADOR

ArL 25. I. A companhia poderá, ao ser-lhe entregue O certifica
do de uma ou mais acçõesordínarias ou preferenciaes, integralizadas,
com a respectiva transferencia ao thesoureiro dacompanhia, émittir pa
ra cada aeção nelle especificada umWClrrant habilitando o portador
dessa acção e estabelecendo por meio de coupons, ou por outra fór
ma, o modo de pagamento dos futuros dividendos sobre a acção,

2. Asacções especificadas 110 certificado assim entregue serão op
portunamente transferidas ao thesoureíro da. companhia, na.. occasíãó,
como fídeí-commíssario dos 1JJarrct/l~s de acções, e não serão posterior
mente transíeridas e não será emittido certificado algum para as mesmas,
a não ser de accõrdo com o que aqui fiea expresso,

3. O warrantpoderá ser escripto em inglez ou francez ; será assígna
lado com o sello commum da companhia e assígnado pelo presidente ou
pelo vice-presidente e pelo secretario ou por um ajudante de secretario,
ou por qualquer outra pessoa nomeada em logar do secretario, pela
directoria, e sómenteuma acção será exaradaem cada warrant.

4..Si um warra1/toucoupon se rasgar ou ficar estragàdo, os.dire
ctores poderão, mediante declaração da entrega deste, emittír.um novo
em seu lagar.

5. Os directores, sendo-lhes provado de modo satisfactorío que se
perdeu ou ficou destruído um 'Warrant ou coupon, emittírão um outro
warran;ou coupoti em legar dellé, pagando o portador á companhia a
indemnização que for pOr elles estipulada.

6. A companhia terá odireito de reconhecer o portador de um
warrant ou coupon como tendo direito absoluto ao dividendo ou acção
nelIe específícado, .

7. O portador de um warran; ao deposital-o no escriptorio ou em
outro qualquer lagar que a dírectoria determinar, nunca menos de tres
dias antes de se realizar a assembléa, receberá um ticke! ou procuração
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autorizando-o a assistir, votar e exercer todos os direitos de um sacio
nessa assernbléa, com respeito á acção ou acções para as quaes o war
rant ou nuirrants forem depositados, e depois da assembléa serão devol
vidos esseswarrants ou warrant a elIe . ou ao portador do ticket ou
procurador, contra a declaração da entrega dos mesmos. E no tocante
a acções especificadasem qualquer'll'arrant que não hajam sido depo
sitadas por essa fórma, o thesoureiro comparecerá, votará eo exercerá
todos os direitos de sacio do modo que ficar combinado entre e11e eo
presidente da companhia.

8. Si o portador de um warrant entregal-o e pedir, do modo que
a companhia dispuzer, para ser registrado como accíonista ou membro
com respeito á acção nelIe especificada, a companhia transferirá. em seu
nome uma das acções especificadas no certificado de acçõés originaria
mente entregue e emittirá um novo certificado para estas.

9. A companhia poderá nomear agentes em Pariz ou alhures com
plenos poderes e autoridade para fazerem tudo que possa ser necessarío
para executar e tornar effectivas as estipulações anteriormente exaradas
com referencias aos uiarrants de acções e dar aos possuidores desses
uiarrants os direitos e interesses que aqui se acham discriminados.

AVISOS

Art. 26. Todas as acções do capital-acções desta companhia serão
emittidas e acceítas sob a condição expressa e ficando entendido que
não haverá responsabilidade por parte dos incorporadores, organiza
dores e promotores desta companhia ou de qualquer delles sob o pre
texto de que se acham em relação fíduciaria com ella, ou sob o pretexto
de haverem elles fixado o preço a pagar por essa companhia por quaes
quer bens por ella comprados ou no caso de não haver essa companhia
uma directoria independente, não haverá responsabilidade por parte dos
incorporadores, organizadores e promotores desta companhia ou de
qualquer dclles, proveniente ou de qualquer modo resultante da. venda
e transferencia a ella feita desses bens.

E fica expresso e entendido que todo o funccionario, presente ou
de futuro, ou accíonísta desta companhia deve e terá de dar o seu as
sentimento para os termos, condições e circumstancias mediante as
quaes forem esses bens ou houverem de ser comprados ou adquiridos
pela companhia, conforme fica dito supra.

E,IENDAS DOS ESTATUTOS

Art. :27. 0.3 presentes.estatutos poderão ser alterados, emendados
ou rejeitados por votação de accíonístas possuindo, no.rnínimo.ig t % das
acções ordinarias ernittidas em circulação, em qualquer assembléa an
nual ou em assembléa especial devidamente convocada para tal fim.
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Eu abaixo assignado, Rodney D. Chipp, secretario devidamente
eleito e qualificadoda Madeira-Mamoré. Railway Company, corporação
do Maíne, pelo presente certifico que o documento escripto aqui junto
é cópia dos estatutos daalludida Madeira-Mamoré Railway Compan)",
induindoas emendas feitas até ,I de março de 1909, é cópia fiel e au
thentica em palavras e algarismos dos estatutos da' alludida Maâeira
Mamare Railway Companr, ihcluindo todas as emendas feitas até I de
março de 1909 e que não foram feitas emendas dos presentes estatutos
nem votadas outras quaesquer desde o dia I de março de 1909, de
pois de passado o presente certificado, do que dou fé.

Em testemunho do que assignei a presente declaração,que sellei
com o sello da referida Madeirti-Mamoré Railway Company, na cida
de de Nova York, Estado de Nova York, Estados Unidos da America,
neste dia 31 de março de 1909, anno do Senhor. -'-Rodney de Cltipp,
secretario. (Estava o sello da Madeira Mamoré-Railway Company.)

Estado de Nova York, Condado de Nova York ss;-Assignado e
jurado pelo alludido Rodney D. Chipp aos 31 de março de 1909, anno
do Senhor, perante mim - Wiiliani A. Boeckel, tabellião publico.

Estava a chancella do alludido tabellião ,
Estado de Nova York, Condado de Nova York ss.- Eu, Peter

john Dooling, do Condado de Nova York, escrivão deste Condado e
tambem da Suprema Côrte Elo mesmo Condado,': que é igualmente
Tribunal de' Registro, pelo presente certifico que o Sr. Willíam A.
Boeckel archivou neste cartorio do Condado de Nova York uma cópia
certificadada sua nomeação e qualificaçãode tabellião publicodo Condado
de Rings com a assígnatura autographa e que por occasíão de receber
a declaração junta estava devldamenteautorizado a fazel-o, Certifico que
conheço bem a lettra do referido tabellião publico e creio que a assi
gnatura do 'instrumento de certificado annexo é authentica.

, Emtesteuiunho do que passei o presente, que assigneie sellei com
o sello deste Condado e COrte aos 31 de março de 1909.- Por Peter
J. Dooling, [amés F. Gilligan,

Chancella dos al1udidos Condados e Corte.
Reconheço verdadeira a assignatura exarada no certificado retro de

jamesF. Gilligan, pelo secretario do Condado de Nova York, e, para
constar onde convier, a ,peElidp do interessado, passo o presente, que
assigno e vae sellado com 9 sello deste Consulado Geral.

Declaroyque este d~cymento se compõe.de duas .folhas de papel,
que vão numeradase rubricadasper mime selladas com o sello deste
Consulado Geral.

Nova York, 1 de abril de 1909.- José Joaquim Gomes dos Santos,
consul zeral.

Collada e devidamenteinutilizada uma estampilha de 5$, do serviço
consular do Brazil.

Chancellado alludído Consulado Geral.
Colladas e devidamente inutilizadas na Recebedoria do Rio deja

neiro tresestampílhas .federaes valendo collectívamente 7$500.
Reconheço,verdadeirã' a assígnatura do Sr. JoséJbaquim Gomes

dos Santos, consulgeÍ"lil em Nova Yorkísobrê'duas estàmpilhas federaes
valendo collectívamente 5$0 réis). Rio de janeirOj4 de maio de 1909,-
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Pelo 'directorgeral, L. L. Fernandes Pinheiro. Chancellada Secretaria
das Relações Exteriores do Brazil,

Nada mais continhaou declarava o referido documento, que bem
e fielmente verti do'proprio original escripto em idiomainglez, ao qual
me reporto.

Em fé e em testemunho do que passei o presente, que sello com o
sellodo .meu officio e assignonesta cidadedo Rio de Janeiro aos'5 dias
do mezde maio de 1909.

Rio de Janeiro, 5 de maiode 1909.- Manoel de Mattos Fonseca.

DECRETO N. '7.434-DE 3 DE JUNHO DE 1909

Concede autorização á Brazil Railway Company» para continuar a íuúccionar-na
República

o Presidente da Republicados. Estados Unidos .. do Brazil,
attendendo ao que requereu a« BrazilRailway Company ll, auto
rizada a funccionar no Brazil pelo decreto n. 6.493, ae3I de
maio de 1907, e devidamente representada decreta:

Artigo único, E' concedida autorizaçãoá « Brazil Railway
Company II para continuar a funccionar na República com as alte
rações feitas nos seus estatutos, sob as mesmas clausulas q~e

acompanharam o citado decreto e ficando a mesma. companhia
obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em
VIgor.

Rio de Janeiro, 3 'de junho de 1909, 2It> da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA 'PENNA.

Miguel Calmon du Pin. e Almeida:

Eu abaixo assignado, traductor publico e interprete com
mercial juramentado da .praça do Rio de. Janeiro, por nomea
ção da meritissima Junta Commercial da Capital Federal:

Certifico pelo presente quê me foi apresentado um documento
escripto no idiomaInglez afim dê o traduzir para0 vernaculo,
? que assim cumpri. ,em razão do meu officio e cuja traducção
e a segumte:
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Incluindo as emendas feitas até 1 de março de 1909

SÉDE DOS NEGOCIOS E SELLO

Art. 1°. A séde dos negocios e o escriptorio principal da
companhia, no Estado de Maine, serão na cidade de Portland e
o iséllc será de fórma circular com as palavras « Brazil Railway
Company» em redor da peripheria e as palavras e algarismos
(Incorporated 1906 Maine) ao centro.

FUNCCIONARIOS

Art. 2° . Os funccionarios da companhia serão: um pré
sidente, um l° vice-presidente e outros vice-presidentes que, op
portunamente, forem nomeados pela directoria, um. thesoureiro,
iim secretario, um escrivão, uma directoría composta de nove
membros e os empregados subalternos que a directoria ou a
commissão executiva opportunameute, nomearem. Os accionistas
em suaassembléa annual elegerão por escrutinio .dentre si, uma
directoria. Elegerão igualmente o escrivão. A directoria em sua
primeira reunião depois de eleita escolhérâ dentre os que a cons
tituirem um presidente e 11m l° vice-presidente e tàmbem es
colherá 11m thesoureiro e um secretario. A directoria póde op
portunamente nomear outros vice-presidentes, porém vice-preéi
dente algum a não ser o primeiro necessita ser membro da
directoriâ. O escrivão e o secretario prestarão, respectivamente,
Juramento de fielmente desempenhar as suas funcçôes. Os cargos
de vice-presidente e secretario ou thesoureiro e secretario podem
ser exercidos pela mesma pessoa. Todos esses funccionarios exer
cerão seus cargos por espaço de um anno edesta data em diante até
serem eleitos e classificados os seus successores, salvo comtudo
remoção em qualquer tempo por voto da maioria da directoría ou
por maioria da commissão executiva. Ficam exceptuados os fun
ccionarios eleitos na assembléa dos sígnatarios dos termos de con
tracto e da. primeira assembléa da directoria, que exercerão seus
cargos at~ a primeira assembléa annual e desta data em diante até
serem eleitos e classificados os seus successores.

RENUNCIA DE FIjNCCIQNARIOS

Art. 3fr
• Qualquer director membro da commissão executiva

ou funccionario poderá renunciar o seu cargo mandando aviso es-
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cripto á directoria ou ao presidente ou secretario e, sendo acceita a
sua renuncia pela directoria ou pelo funccionario a quem esse aviso
de renuncia fór mandado o seu cargo ficará vago.

Os directores que continuarem ou os membros da commíssão
executiva poderão agir a despeito de qualquer vaga na directoria
ou na commissão executiva e todos os actos praticados pela dire
ctoria ou pela commissão executiva ou por .qualquer dírector ou
membro da commissão executiva serão validos ainda que tenha
havido vicio na eleição ou qualificação de qualquer desses dire
ctores ou membros da commíssão executiva.

VAGAS

Art. 4°. Poderá vagar qualquer dos cargos e serão preen
chidos pela directoria ou pela commíssão executiva e a pessoa
escolhida para preencher qualquer vaga occupal-a-á pelo tempo que
faltar ao mandato do funccionario que veio substitui):". Caso esteja
ausente temporariamente um funccionarioda companhia ou impossi
bilitado de exercer.~s suas funcções, a directoria ou.a commíssão
executíva páde nomear uma pessoa para occupar o seu logar durante
a ausencia ou impedimento, podendo dar a essa pessoa as attribui
ções e poderes do substituido ou parte delles como entenderem.

PODERES DE DIRECTORES

Art. 5°. Os bens, negocios e transacçôes da companhia serão
geridos pela directoria, que poderá praticar. todos aquelles actos
que a lei não mandar que o sejam por fórma especial. Sem por
forma alguma restringir por inferencia ou do outro modo a gene
ralidade do que fica dito acima, a directoria terá poderes a seu
.inteiro critério para comprar quaesquer bens ou direitos e ce
lebrar quaesquet contractosque possam. parecer vantajosos para
a companhia e fixar o preço a pagar pela companhia por esses
bens, direitos ou contractos, e terá tambempoderes sem precisar do
assentimento ou voto dos accibI1Ístas,para vender transferir ou
dispor de qualquer outra fórma de todos e quaesquer bens da com
panhia, emittir titulos, debeniures ou outros titules garantidos da
companhia e empenhar ou vender os mesmos pelas quantias e aos
preços que á sua livre opinião julgarem conveI1Íent~, e gravar,
hypothecar, empenhar ou onerar de qualquer outra forma os bens
moveis ou immoveis da companhia para garantir o pagamento
desses titulos, debeniures ou outras obrigações ou dividas da
companhia.
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CQ;\DIISSÃO EXECUT-IVÁ

Art. 6°. A directoria 'da companhia por deliberação votada
pela maioria dos -directores póde designar tresou mais directores
para constituírem- uma commissão executiva, commissão essa que,
sàlvas as limitações feitas no actode ser tomada a deliberação ouas
que opportunamente possa fazer -adirectoria, terá e poderá exercer
todas as attribuições e poderes conferidos pelos presentes estatutos
ou por lei conferidos á directoria na gestão dos negócios e trans
acções.da companhia. inclusive a faculdade de permittír a afIixação
do sello da companhia em todos os papeis que disso carecerem. A
commissão executiva elegerá' dentre os seus membros um presi
dente.

DELEGAÇÃO DE PODERES

Art. 7°. A directoria 'ou a commissão executiva poderão,
opportunamente, delegar quaesquer dos seus poderes a commissão,
funccionarios, procuradores ou agentes da companhia, sujeitos aos
regulamentos que possam ser impostos pela' commissão delegada
ou pela: commissão.

« QUORUM» DE DIRECTORES EDA coxxrssão EXECUTIVA

Art. 8~. Tres directores e dous membros da commissão
executiva constituirão, em cada caso, quorum para deliberar.

ACTAS

Art. 9°. A directoria mandará lavrar actas de suas de
liberações e das da commissão executiva,bem como das deliberações
dos accionistas, e nas assembléas -annuaesou em qualquer outra
cccasião em que o exigiremo~ accionistas, apresentará uma ex
posição do activoe passivo da' corporação e do estado dos seus
negocios.

DEVERES DO PRESIDENTE.

Art. 10. O presidente-será o principal funccionario executivo
da' companhia ; presidirá' a todàsas-asseriibléasda' directoria e dos
accionistas-é'desempenhará todos os encargos que a 'lei'manda in-
cumbirao presidente de uma companhia. '
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DEVERES DOS VICE-PRESIDENTES
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Art. J I ~ O primeiro vice-presidente terá todos os poderes
e desempenhará todas as attribuições do presidente, quando este
estiver impedido ou na impossibilidade de o fazer, e terá mais .os
poderes e desempenhará as attribuíções que, opportunamente.: lhe
forem conferidas ou impostas pela directoria ou pela commissão
executiva.

Na ausencia do presidente edo l° vice-presidente de uma as
sembléa da directoria ou dos. accionistas poderá ser eleito um pre
sidente para dirigir os trabalhos. Todos os outros vice-presiden
tes, à excepção do l° vice-presidente, terão sómente os. poderes
e desempenharão sómente os encargos que lhes forem, opportuna
mente, conferidos ou impostos pela directoria ou pela commíssão
executiva.

DEVERES DO ESCRIVÁO

Art.. 12 •. O escrivão terá um cartorio no Estado de Maine e
será juramentado, conforme dispõea lei, para o fiel. cumprimento
dos seus deveres. Registrará todos os votos e deliberacões dos ac
cionistas da companhia e manterá um .archívo de todos os actos
e papei~ que careçam de ser arc~ivados em seu cartorio ~ desem
penhara quaesquer outras funcçoes que lhe possam ser impostas
pelo.presidente, pela directoria ou pera commissão executiva, Es
tando ausente o escrivão de uma assembléa de accíonístas, estes
poderão nomear um escrivão temporario.

DEVERES DO SECRETARIO

Art. 13. O·secretario será, es-officio, o escrivão da directo..
ria e da commissão executiva e, como tal, lavrará as actas de todas
as reuniões da directoria e de todas as' commissôes e dará é fará
distribuir todos os avisos aosaccionistas, directores e commissões
da corporação. Prestará juramento de fielmente cumprir os seus
deveres. Terá sob sua guarda o sello da companhia e conjuncta
mente com o escrivão será o guarda de todos os archivos e re
gistros .da companhia e desempenhará todos .os . outros deveres
affectos ao seu cargo oú que lhe possam seraffectos pela directoria
ou pelá cómmissãó executiva. Na ausericia do secretario de uma
assemblêa da directoria ou dá commissão executiva, poderáser
nomeado um secretario temporario pela assembléa,
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DEVERES DO THESOUREIRO

ArLI4. O thesoureiro, sujeito á direccão do presidente e do
vice-presidente, terá a seu cargo os negocies financeiros da compa
nhia e terá sob sua guarda os dinheiros e garantias á excepção da
sua propria fiança que será guardada pelo presidente. El1e escri
pturará ou mandará escripturar as contas da companhia em .livros
especiaes em os. quaes ,todas as transacçõea serão cuidadosamente
lançadas e desempenhara quaesquer outros encargos que compitam
ao seu cargo, ou que a el1e possam ser affectos pela directoria ou
pelacommissão executiva.

Prestará fiança para o fiel cumprimento de seus deveres, da
fórma e da quantia e com as garantias que a directoria ou a com
missão executiva determinarem.

ASSE?>lBLÉA A!.'1NUAL DOS ACCIONISTAS

Art. 15. A assembléa annual dos accionistas para a eleicão
dos funccionarios e para tratar dos outros negocios que devem ser
adrnittidos áassembléa realizar-se-há á hora marcada no. aviso da
assembléa, na segunda terca-feira de fevereiro de cada anuo, no es
criptorio principal da compauliia, em Maine, á excepçáo da do anno
de 1909, quenão se realizará. Caso a assembléa annual não seja
devidamente convocada e realizada, a directoria convocará uma
assembléaespecial em legar dessa e para tratar dos assumptos que
deveriam ser tratados nessa assembléa annual ; todas as deliberações
tomadas nessa assembléa especial terão o mesmo valor e effeito que
sifossem tomadas na assembléa annual,

ASSE?>lBLÉA ESPECIAL DOS ACCIONISTAS

Art. 16. Serão convocadas as assembléas especiaes de accio
nistas pelo secretario sempre que a directoria ou o presidente
assim o ordenarem e mediante pedido escripto de accionistas repre
sentando nunca menos de 1/5 do capital-acções emittido ou a re
ceber.

QUORU?>l DE ACCIONISTAS

Art. 17. Em cada assembléa dos accionistas deverão achar-se
representados, pessoalmente ou por procuração, accionistas pos
suindo, no minimo, SI % da quantidade total das acções do capital,
acções emittidas e em circulação.até então, para constituir quorum;
si houver numero inferior será opportunamente adiada a assembléa.
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AVISOS DE ASSEMBLÉAS DE ACCIONISTAS

1339

Art. 18. O secretario expedirá avisos de todas as assembléas
de accionistas pelo correio ou mandando entregar o aviso ao ac
cionista !O dias antes do fixado no mínimo, para a assembléas
explicando a natureza dos negocias de que se pretenqe tratar e
marcando a hora e o logar designados para taesassembléas ,

O aviso expedido por essa fórma será expedido a cada accio
nista para o ultimo endereço que deixou com o secretario e cada
accionista será considerado para todos. os effeitos como havendo
recebido aviso de uma assembléa em devido tempo, si estiver
presente ou representado por procuração nessa assembléa ou si de
volver por escripto o aviso antes ou depois da assembléa.

ASSElIIBLÉAS DA DIRECTORIA

Art ; 19. Realizar-se-hão assemblêasregulares da directoria
nos Jogares e nas occasiões que a directoria determinar, e não será
necessário expedir avisos dessas assembléas. Serão convocadas as
assembléas especiaes da directoria pelo secretario, sempre que o
presidente, o l° vice-presidente ou a maioria da directoria exigirem,
e será dado o competente aviso dessas assembléas especiaes, porém
o acto da maioria da directoría na assembléa será valido, ainda
mesmo que tenha havido vicio no modo de expedir o aviso da
assembléa.

ASSElIrBLÉAS DA COllThIISSÁO EXECUTIVA

Art. 20. Realizar-se-hão as assembléas regulares da commissão
executiva nos logares e nas occasiôes que a commissão determinar,
e não será preciso dar aviso dessas assembléas. As assembléas es
peciaes da commissão executiva serão convocadas pelo secretario
sempre que o presidente da commissão executiva ou a maioria dos
seus membros assim o exigir, e será feito o competente aviso dessas
assembléas, porém os actos da maioria da commissão executiva em
qualquer assembléa serão validos, ainda que tenha havido vicio no
modo de fazer o aviso da assembléa,

VOTO

Art. 2I.Em todas as assembléas dos accionistas, cada accío
nista registrado terá direito a um voto por acçâo registrada em
seu nome. No caso de fallecimento de um accionista poderão os
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votos' ser dados por seus representantes pessoaes. Caso seja menor
um accionista ou affectado das faculdades mentaes ou idiota, o seu
curador poderá votar por elle.

Qualquer pessoa com o direito de votar em uma assembléapo
derá fazel-opor proc~raçã~ passada nunca mais de 'go dias~antes
da assemblea, que sera designada na mesma; essa procuraçao de
verá ser archivada com o escrivão ou com o esçrivãotemporario.
A procuração fica sem valor depois de ser definitivamente adiada
essa assembléa,

CAP1TAL-ACÇÕES

Art. 22. O capitál-acção da companhia será de 40.0C>0.000
de dollars, dividido em 400.000 accões do valor ao par de 100 dol
lars cada uma. Destas acções, 59.000, no valor par, global, de
5.000.000 de dollars, serão acções preferenciaes, goo.ooo acções,
do valor total de go. 000.000 de dollars, serão communs ou ordi
narias e as restantes 50.000 acções, no valor total de 5.000.000
dedollars, poderão ser eInittídascomo preferenciaes ou ordinarias,
na época ou épocas e com o typo, preferencia ou direito de voto,
ou com as restriccões ou qualificações que forem fixadas ou estabe
lecidas pelos estatutos ou pela resohicão .dos accionistas em as
sembléa devidamente convocada para tal fim.

Os possuidores das referidas acções preferenciaes deverão em
cada anno fiscal da companhia (conforme for disposto peladire
toria opportunamente), emquanto as referidas' acções preferenciaes
estiverem em circulação, ter direito a um dividendo fixo, não cu
mulativo preferencial, á taxa de 6% por anuo sobre as accões pre
ferenciaes que possuiremantes de ser declarado ou pago qualquer
dividendo sobre as accôes communs ou ordinarias nesse anuo salvo
disposições expressas' em, contrario anteriormente feitas a respeito
de, fracções de anuo) e terão igualmente direito, depois'dos pos
suidores das accões communs ou .ordinarias em qualquer anno
fiscal haverem recebido um dividendo á taxa de 6%' de participar
em igualdade de condicõeseprorata com Os possuidores das accões
ordinarias ou comnnins de qualquer dividendo a maior da compa
nhia por esse anno fiscal; isto é em qualquer anuo fiscal depois dos
possuidores das accõespreferenciaes e das accôes ordinarias haverem
recebido um dividendo á taxa de 60/ ocorréspondentea esse anuo
fiscal, 'os possuidores das referidas' acções preferenciaes e das ordí
narias terão direito ao saldo que restar e aos lucros liquidas corres
pondentes aesse anno, na mesma proporção.

E a directoria desta companhia poderá: declarar dividendos em
qualquer anuo fiscal sobre acçõesordinarias, sómente si houver sido
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anteriormente declarado um dividendo ou dividendos sobre as
acções preferenciaes para o mesmo anno fiscal representando os
ditos 6°{0 annuaes correspondentes á parte do dito anno fiscal já
decorrido na época marcada para o pagamento do dividendo .res
pectivamente sobre as acções ordinarias e si os directores forem
de parecer manifestado na resolucão declarando o dividendo
sobre as acções ordinarias que um dividendo supplementar
representando os dividendos sobre as acções preferenciaes, de
6 °/0' para esse anuo se acham, devidamente garantidas pelo
saldo e pela receita presente e prevista para o mesmo anno
fiscal.

Porém, salvo o que fica aqui expresso, não será declarado divi
dendo sobre as accões communs ou ordinarias em qualquer anno
fiscal, a não ser quando um dividendo ou dividendos se elevando
aos referidos 6 % correspondentes a esse anno fiscal hajam sido
préviamente declarados sobre as acçõespreferenciaes conforme ficou
dito supra.

Os dividendos serão declarados dos lucros liquidos da compa
nhia, correspondentes a cada anno ou do saldo da companhia, sómen
teá medida que a directoria a seu inteiro criterio determinar ; nenhum
possuidor de accões preferenciaes 'ou de accões' communs -ou .ordi
narias terá direito a dividendo em qualquer 'anuo que não seja resul
tante dos lucros liquidos ou do saldo da companhia, .conforme
ficou expresso acima e á medida que forem declarados pela dire
ctoria, salvo qualquer disposição em contrario contida anterior
mente nos presentes estatutos.

Os possuidores das acções preferenciaes terão os mesmos di
reitos de voto que os das acções communs ou ordinarias; no
caso da dissolução ou liquidação voluntaria ou "involuntaria
da companhia 0)1 no caso de ser distribuido o seu actívo, depois
de pagas as suas dividas, os possuidores das acções preferenciaes
terão tambem o direito a uma preferencia equivalente ao valor no
minal das acções preferenciaes que possuirem antes de ser' feita
qualquer distribuição, aos portadores de acções ordinarias; nesse
caso, depois de pago aos possuidores das acções preferenciaes o
valor nominal das mesmas, os saldos e os bens restantes da com
panhia serão divididos e pagos aos possuidores das accôes
ordinarias conforme' as acções que .respectivamente lhes perten-
cerem. '

Os direitos dos possuidores das acçõescommuns ou-ordina
narI,"as ~o capítal-acçõe.s d~s,ta companhia serão deferidos e sujeitos
ou qualificados ~ restringidos pelosdireitos 'de preferencia dos pos
suidores das acções preferenciaes, conforme ficou expresso ante
riormente nos presentes .estatutos.
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CERTIFICADO DE ACÇÕES

Art. 23. Cada accionista terá direito a Um certificado espe
cificando. O numero e,a. éspecie,ou classe de acções que possuir, e
esse certificado devera ser assignalado com õ sello commum da
companhia e.assignado pelo p~eside.nte ou por um vice-presidente
e o thesoureiro ou o thesoureiro ajudante,

Nenhum funccíonario deverá assignar formulas em branco e
deixal-as pa~a .serem usadas por Ol.;rtros, nem assignal-as Sem co
nhecer do direito apparente que assiste ás pessoas para quem ellas
são feitas. Caso se perca QU estrague um certificado, outro novo
será feito eIQ. seu Jogar, depois de provada a perda ou destruição
desse, de modo evidente; será paga pelo novo certificado a indení
nização que a directoria ou commissão executiva possa marcar.

TRANSFERENCIA DE TITULOS

Art -. 24- As acções do capital poderão ser cedidas em qualquer
tempo p.elos seus possuidores ou representantes legaes, por instru
mentoescripto por seu proprio punho, e a companhia por seus fun
ccionarios ou P2r seu~gente de transferenclas. tem obrigação de
transferir as acçoesnos livros da companhia sempre que estas forem
cedidas por esse instrumento escripto, entregue a companhia com
o certificado representando as acções cedidas e de expedir certificado
novo no nome do cedido de accórdo com essa cessão, e não será
preciso procuração para autorisar essa transferencia.
. A companhia não é obrigada a tomar conhecimento ou a reco
nheeer uma obrigação, onus ou equidade qualquer gravando acçôes
do capital-acções ou reconhecer Uma pessoa qualquer como tendo
direitos sobre ellas a não ser a pessoa ou pessoas cujo nome ou
nomesconstarem dos livros da companhia como sendo o possuidor
ou possuidores legaes das acções ,

W ARRA..·~HS DE ACÇÕES ORDINARIAS ou DE ACÇÕES PREFERENClAES
AO PORTAIlOR

Art. 25. A companhia poderá ao ser-lhe entregue o certi
ficado de unia ou mais acções ordinarias ou preferenciaes, integrali-
zadas, com a respectiva transferencia ao thesoureiro da companhia,
emittir para Cada acção nelle especificado um warrant habili
tando o portador dessa aeção e estabelecendo por meio de coupon
ou por outra fórma o modo de pagamento dos futuros dividendos
sobre a acção ,
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2. As acçôes especificadas no certificado assim entregue serão
opportunamente transferidas ao thesoureiro da companhia nessa
occasião como fidei-commissario dos warrants de accões e não
serão posteriormente transferidas e não será emittido certificado
algum para as mesmas a não ser de accórdo com o que aqui fica
expresso.

3. O warrant poderá ser escripto em inglez ou francez ;
será assignalado com o sello commum da companhia e assignado
pelo presidente ou um vice-presidente, e pelo secretario ou por um
ajudante do secretario ou por qualquer outra pessoa nomeada em
lagar do secretario pela directoria, e sómente uma acção será exa
rada em cada warrant .

4. Si um warrant ou coupon se rasgar ou ficar estragado
os directores poderão, mediante declaração da entrega deste emittir
um novo em seu lagar.

5. Os directores, sendo-lhes provado de modo satísfactorio
que se perdeu ou ficou destruido um warrant ou coupon, emit
tirão um outro 'warrant ou coupon em logar desse, pagando
o portador á companhia a indemnização que fór por elles es
tipulada.

6. A companhia terá o direito de reconhecer o portador de Um
warrant ou coupon como tendo direito absoluto ao dividendo ou
acçãonelles especificado.

'(. O portadorde um warrant a? dep~sital-o no. escriptorio
ou em outro qualquer Jogar que a directoría determinar, nunca
menos de tres dias antes de se realizar a assembléa da companhia,
receberá um ticket ou procuração autorizando-o a assistir, votar e
exercer todos os direitos de um socio nessa assembléa com respeito
á acção ou acções para as quaes o warrant ou warrantsfórem
depositados e depois da assenibléa serão devolvidos esse warrant
ou warrants a elle ou ao portador do ticket ou procurador, contra
a declaracão de entrega dos mesmos.

E no tocante a acções especificadas em qualquer warrant que
não hajam sido depositadas por essa fórma, o thesoureiro compa
recerá, votará' e exercerá todos os direitos de sacio do modo que
ficar combinado entre elle e o presidente da companhia.

8. Si o portador de um warrant entregal-ó e pedir de modo
que a companhia dispuzer para ser registrado como accionista ou
membro, COm respeito á acção nelle especificada, a companhia
transferirá em seu nome uma das acções especificadas no certificado
de acções originariamente entregue e emittirá um nevo certificado
para estas. . .

9. A companhia poderá. nomear agentes em Paris ou alhures
com plenos poderes e autoridade para fazer tudo que possasre
necessario para executar e tornar effectivas as estipulações anterior-
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mente exaradas com referencia a warrants de accões e dar aos
possuidores desses warrants os direitos e interesses que aqui
se a.cham discriminados.

AVISOS

Art. 26. Todas as acções do capital-acções desta companhia
são emittidas e acceitas sob a condição expressa e ficando entendido
que não haverá responsabilidade por parte dos incorporadores,
organizadores e promotores desta companhia'ou de qualquer delles
sob o pretexto de que se, acham em relação fiduciaria com ella ou
sob opr~texto de haverem elles fixado o preço a pagar por essa
companhia de quaesquer bens por ella comprados ou no caso de
não haver essa' companhia uma directoria independente, e que não
haverá responsabilidade por parte dos incorporadores, organiza
dores e promotores desta companhiaou de qualquer delles, pro
veniente ou de qualquer modo resultante da venda e transferencia
a ella feita desses bens.

E fica expresso e entendido que todo o funccionario, presente
ou futuro, ou accionista desta companhia deve e terá de daro seu
assentimento para os termos, condições e circumstancias medi
ante as quaes esses bens foram ou hão de ser comprados ou adqui
ridos pela companhia, conforme fica dito acima.

E1I1ENDAS DOS ESTATUTOS

Art.27. Os presentes estatutos poderão ser alterados,
emendados ou rejeitados por votação dos accionistas possuindo no
mínimo SI o de capital-ácções, emittido e em circulação em uma
assembléa annual devidamente convocada para esse fim,

Eu abaixo assignado, Rodney D. Chipp, secretario devida
mente eleito e qualificado da Brazil Railway Company, corpo
ração do Maine, pelo presente certifico que'o documento escripto
aqui junto e que é cópia dos estatutos da alludida Brazil Raílway
Company, incluindo todas as emendas feitas até o dia 1 de marco
de 1909, é cópia fiel e.authentica em palavras e numeras dos esta
tutos da Brazil Company, incluindo todas as emendas feitas até
o dia I de março de 1909, conforme já ficou expresso anterior
mente, e que não foram feitas outras emendas ulteriores aos refe
ridos estatutos nem outras novas foram votadas 'depois de passado
o .presente certificado,
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Em fé do que firmei o presente, que sellei com o sello
commum da Brazil Railway Company em Nova.York aos 15 dias
de março de 1909, anno do Senhor - ( Assignado ) Rod1~ey D.
Chipp, secretario. (Estava a chancella da referida companhia, )

Estado de Nova York, Condado de Nova York / ss. Assignado
e jurado pelo alludido Rodney D. Chipp, aos 15 de março de Ig0g,
anno do Senhor, em minha presenca.- William. A. Boeckel,
tabelliâo publico. (Estava a chancella do' alludido tabellião, )

. Estado de Nova York, Condado de Nova Yorkjss-Eu,
Peter J. Dooling, do Condado de Nova York; e tambem escrivão
da Suprema Côrte do alludido Condado; que é tambeni tribunal de
registro, certifico que William A. Boeckel archívou neste cartorio
do Condado de Nova York uma cópia certificada da sua nomeação
e qualificação de tabellião publico do Condado de Kíngs. com a
sua assignatura autographa, e que, por occasião de receber a decla
racão junta, estava devidamente autorizado a fazel-o e que conheco
bem a lettra do referido tabellião publico e.creio .que a assignatura
do instrumento do certificado annexo é authentica.

Em testemunho do que passei o presente, que assignei e sellei
com o sello deste Condado e Côrte, aos i6 dias de março de I9Og ..
- Por Peter J. Dooling, Charles j. Steivart, (Estava a referida
chancella , )

Reconheco verdadeira a assignatura exarada no certificado
retro de Charles S. Stewart pelo secretario do Condado de Nova
York e, para constar, onde convier, a pedido do interessado, passá
o presente, que assigno e vae sellado com o sello deste Consulado
Geral.

Declaro que este documento se compõe de duas folhas de
papel que vão numeradas e rubricadas por mim e sel1adas com o
sello deste Consulado Geral.

Nova York, aos 16 'de março de rçoç. -José Joaquim
Gomes dos Santos, consul geral.

Chancella do alludido Consulado e um selloconsular de 5$000.
A assignatura do consul geral supra estava devidamente le

galizada na Secretariadas Relações Exteriores do Brazil em data
de 17 de abrilde 1909' ,

Colhidas e devidamente inutilizadastres estampilhas federaes
no valor total de7$Soo, na Recebedoria do Rio de janeiro:

Nada mais continha o referido documento, que fielmente verti
do proprio original, ao qual me reporto.

Em fé e testemunho.doque passei opresente, que sello com o
sello do meu offieio e assigno nesta cidade do Rio de Janeiro, aos
19 dias do mez de abril de 1909. - Rio de Janeiro, 19 de abril de
I 909. - Manoel de Mattos Fonseca.

Poder Executivo - 1909 35
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DECRETO N. 7.435 - DE 3 DE JUNHO DE 1909

Declara sem eífeito o decreto n..5.aç6, de 13 de fevereiro de 1906, que concedeu
á Empreza Brazileira de Navegação Freitas os favores de que gosa o Lloyd

Brazileiro, exceptuada a subvenção, para um serviço de na vegação regular
entre os portos da República.

o Presidente da República dos Estados Unidos. do Brazil,
attendendo à que ~lEmprez~ Brazileira de Navegação Freitas
deIXOU de dar a devida execuçao ao. contracto que celebrou com o
Governo para um serviço de navegação regular entre os l?0rtos da
Republica, visto ter cedido. por escríptura. publica á fuma M.
Buarque & Comp., do Lloyd Brazileiro, os seus vapores, decreta:

Artigo uDÍCO. E' declarado sem effeito o decreto n, 5.896, de
13 de fevereiro de 1906, que concedeu á Empreza Brasileira de Na
végação Freitas, para um serviço de navegação regular entre Os
portos da Republica, os favores de que gosa o Lloyd Brazileiro,
exceptuada a subvenção.

Rio de Janeiro, g de junho de 1909, 21° da República.

AFFONSO AU'GUSTO MOREIRA PENNA,

Miguel Calmon dt; Pin: e Almeida.

DECRETO N. 7·436-DE 3 DE JUN110 DE 1909

Cassa a autorização concedida pelo decreto n. 7;lgl;;de2ó de novembro de lça8
á Companhia de SégúrôS" Ypiranga n; para funccionar na .República.

O Presidente da Republicá dos Estados Unidos dó Brazil:

Resolve cassar a autorização coucedida pi:;lo decreto .n. 7.19i,
de 26 de novembro de Í908, â. Companhia de Seguros {( Ypiran'ga »
para funccionar na República, por nãoter a mesma se installado no
prazo da clausula 3<1 do mesmo'decreto n, 7.191.

Rio de Janeiro, gde junho 1909, 21° da República.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA. PENNA.

David Campista.
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DECRETO N. 7.437-DE9 DE JU-:N"HO DE 1909

Concede a Guinle C1. Cornp. autorização para estabelecerem uma linha dupla de

cabos entre as cidades de Nícthcroy e Rio de Janeiro destinada à transmissão

de energia clcctrica ,

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requerem Guinle & Cómp ., concessionarios dos
favores do decreto nvj; .646, de 22 de,agosto de 19b5,nos termos
do decreto n , 6,367, de 14 de fevereiro de 1907, decreta :

AI't. 1. 0 E' concedida a Guinle & Comp, autorização, para
estabelecerem uma linha dupla de cabos submarinos entre as,cidades
de Nictheroy e Rio de,Janeiro, servindo de auxiliar á linha. terrestre
constante da plantá approvada pelo decreto n. 6.732, de 14 de no
vembro de1~07, e, como.esta, de~tinada,á transmiss~o de energia
electrica applicavel a servíçospublicos federaes e denvada da usina
situada nas proximidades da estação Alberto Torres) no Estado do
Rio de Janeiro.

Art. 2. o Os cabos submarinos, partindo de pontos'conveníentes
do littoral na cidade de Nictheroy e seguindo ao largo pela parte
norte das Feiticeiras e da Ilha dos Ferreiros, de modo a ficarem,
pelo menos, $00 metros afastados desta ultima, virão ter á praia do
Retiro Saudoso, nesta Capital, onde.poderão infíectir-se para aterrar
em ponto que se ache fóra da zona das obras projectadas para o
melhoramento do porto.

Art. 3.0 Os concessionarios submetterão á approvação do Go
verno dentro do prazo de seis mezes, contados da presente data, o
plano definitivo da mencionada linha submarina, indicando, além
do mais que for mistérios .pontos de immersão e de emersão dos
cabos e as suas liaacões com a terra.

Art. 4. o T'odoó serviço será sujeito ás prescripções que ao
mesmo forem applicaveis dos regulamentos actuaes, é bemassim ás
dos que vierem a ser estabelecidos pelo Governo Federal, que
exercerá como entender conveniente a fiscalização a que tem direito.

Rio de Janeiro, 9 de junho de 1909, 210 da Republica ,

AFFONSO AUGUSTO lVloRBIRA PENNA.

Miguel Calmon du Piti e Almeida.
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DECRETO N. 7.438- DE H DE JUNHO DE 1909

Concede autorização á «Brnzilian Warrant Company, limited», para funccionar
na República.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, atten
dendo ao que requereu a Brazilian Warrant Gompany, limited, devi
damente representada, decreta:

Artigo unico . E' concedida autorização á Brazilian. 'Warrant Gom
pany, limited, para funccionar na Republica com os estatutos que
apresentou, mediante as clausulas que a este acompanham, assígnadas
pelo ministro de Estado da Industria, Viação e Obras Publicas e
ficando a mesma companhia obrigada a cumprir as formalidades
exigidas pela legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 1i de junho de 1909,21° da. Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Jliguel Calmon da Pin e Almeida.

Clausulas que acompa.nham o decreto n , 7.438, dssta data

I

A Bl·azilian Warrant Gompany, limitcd, é obrigada a ter um re
presentante no Brazil, com plenos e illimitados poderes, para tratar e
definitivamente resolver as questões que se suscitarem quer com o
Governo, quer com particulares, podendo ser demandado e receber
citação inicial pela companhia.

II

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos unicamente
ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdicção de seus tribunaes
judiciarios ou administrativos, sem que, em tempo algum, possa a
referida companhia reclamar qualquer excepção fundada em seus
estatutos, cujas disposições não poderão servir ele base para qualquer
reclamação, concernente á execução das obras ou serviços a que elles
se referem.



ACTOS DO PODER EXECUTIVO

III

!H9

Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração
que a companhia tenha de fazer nos estatutos. 8er-111e-11a cassada a
autorização para funccionar na Republica si Infringir esta clausula.

IV

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

v
A infracção de qualquer das clausulas, para a qual não esteja

comminada pena especial, será punida com a multa de 1 :OOOs a
5: OOOs a, no caso de reincidencia, pela cassação da autorização con
cedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes clausulas.

Rio de Janeiro, 11 de j unho de 1909.- Miguel Calmon cln Pin e
Almeicla.

Eu abaixo assignado, Horacio Arthur Erith de Pinna, tabellião
publico da cidade de Londres, por nomeação real, devidamente jura
mentado e em exercício :

Certifico que os documentos emj lingua portugueza aqui annexos
e marcados respectivamente com as lettras .ti e B são traducções fieis
e conformes á certidão de incorporação em inglez, marcada A, e da
escriptura social, também em inglez e marcado B da escriptura social
e dos estatutos da sociedade anonyma designada Brazilian Wal'l'ant
Company, limited, achando-se estes dous documentos em inglez aqui
igualmente annexos, E certifico mais que os referidos documentos em
inglez, estando respectivamente authenticados com a assígnatura, que
reconheço verdadeira, do 81'. Herbert Fogelstrom Bartlett, archivísta
de sociedades auonymas da Inglaterra, possuem, na'fórma das leis in
glezas, todos os caractenístícos para poderem fazer fé de seus respe
ctivos conteúdos. E em virtude do exposto, os citados exemplar offíclal,
certidão, assignatura e traducções são todosrdígnos de toda fé e cre-
dito, tanto judicial como extrajudicialmente. •

Em testemunho do que, para fazer constar onde convier e para
todos os effeitos legaes, passo o presente, que assigno e seIlo em
Londres aos 16 dias do .mez dermarço de 19Q9. Em testemunho de
verdade.-H. A. E. de Pinna, tabellíão publico.

N. 156 -Reconheço verdadeira a assignatura retro de H. A. E.
de Pinna, tabelliao publico desta cidade,e, para constar onde con
vier, a pedido do mesmo, passei a presente, que 'assignei e fiz sellar
com, o seIlo das armas deste Consulado da Republica dos Estados
Unidos do Brazilem Londres, aos 17 de março de :l909.-F. Alves
Vieil'a, consul geral.
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Reconheço verdadeira a firma do cidadão F. Alves Vieira, consul
geral da Hepublica dos Estados, Unidos do Brazil em Londres.

Alfandega de Santos, .14 de maio ele J909. - O inspector, Joaquim
Fernandes ela Silva.

Braz'iJian \1~arral1i; OOD1pal1;Y, linüted

Escriptura e Estatutos

Registrada no dia 22 de fevereiro de 1901)

CERTIFICADO DE INCOIlPORAÇ,\O DE mIA CQ)rPAi'iIlTA

Pela presente certifico que a Brazilian 'Warrant Company, limitetl,
foi Incorporada como uma sociedade anonyrna de responsabilidade
limitada, de aCCÔrOo COID,<).S leis deJ86J e 1907, concernentes a
companhias, ao~ 22diªs de fevereiro de 1909.

Outorgado e assígnadçpor mim em Londres, iLosq dias d!3 março
de 11l09.co-:- O registrador de sociedades anonymas, FI. F. Bartlett .

( Lei de 1862,sobre companhíasvsecr -174.) .
101. 681/4. Registrada -:- 18.203- 22 de fevereiro de 1909. (Es~

tampllha) - (Carimbo).

Escriptura social da Brazilian War-rant Oompany, limited

L E' O nome da companhia Brazilitu: ;Wal'!'antCOmpal1y, limitcd .
'2. A séde social será situada na Inglaterra.

~. São os fins para os quaes se estabelece a companhia:
a) celebrar !3 levar a efíeito, comquaesquer modífioacões (ha

vendo-asjque forem ajustadas, os contractosmencíonados no art. 30
dos estatutos da. eompanhia;

. 6) comrlfar, empregar dinheiro, assígnar ou de outra, maneira
adquirir e possuir. vender, permutar, emittir mediante eommissãoou
dp. QU,tra: fórma, dispor, transferir, emprestar dinheiro sobre suas ga
rantias, empenhar e negociar com as acções, tltulos, apolíces, hypo
thecas, tlebentures, capitaes iriscriptos, obrigações, valores-títulos pro
visarias' ou' fundos de qualquer Governo, municipalidade ou outra au
toridaq8 publica, quer do Reino Unido, quer de qualquer colonia ou
paiz estrangeiro, ou de qualquer 'corporação, companhia, assocíação,
trust, empreza ou entidade moral incorporada ou estabelecida na
fúrm.a;das Ieísbritannícas, coloníaes ouestrangeíras :

c) adquirir quaesquer de taes valores ou empregos, antes desi
gnados; mediante subscrij:lção inicial, proposta, participação em SYI1
dicatos,~ 011 de outro modo, sejam ou não integralizados, e fazer
pagamentos por sua conta, conforme forem cobrados ou de outra
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sorte, adquirir quaesquer de taes valores ou empregos em qualquer
época, e vender ou de outra maneira dispôr de qualquer excesso seu,
assígnal-os condicionalmente ou de outro modo, e em geral vender,
permutar ou de outra sorte dispôr de quaesquer valores ou empregos
da companhia, adquiridos ou contractados, fazer empregos ou adquirir
por nova compra ou de outra maneira quaesquer valores ou empregos
das espécies antes enumeradas, e de tempos a tempos variar os va
lores e empregos da companhia;

d) receber e armazenar café, arroz, assucar e outros productos e
generos, bens moveis, mercadorias e mobílíarlos de todas as classes,
e emíttír uarratüe seus, e em. geral fazer os negocios de commer
ciantes de viveres e armazeuistas em todos os seus ramos;

e) comprar ou de outro modo adquirir, conservar sob curadoria,
facilitar capitaes, vender ou de outra fórma díspõr, manipular, pre
parar para o mercado e negociar com café, arroz, assucar e outros
productos e generos, bens moveis, mercadorias e mobilíarlos de todas
as especíes e fazer os negocios de exportadores, importadores, com
mercíantes geraes e de casas de commíssões em todos os seus 'ramos;

f) servir de agentes. de depositantes de qualquer café, arroz,
assucar ou outros productos ou de quaesquer generos, bens' moveis,
mercadorias ou mobiliarios para effectuar vendas, permutações, hypó.
thecas, penhores e compras dos mesmos ; para cobrar, pagar ou' re
metter Oproducto de taes operações e em geral para todas as espe
cies de negociações relativas a taes productos, generos,bens moveis,
mercadorias ou mobíliarlos ;

g) encarregar-se, ajustar, negociar e eífectuar vendas, em leilão
ou ele outro moelo, de café, arroz, assucar e outros produetos de ge..,
neros, bens moveis, mercadorias e mobilíarios de qualquer deseripção;

h) servir de agentes para empregos,emprestinio, pagamento,
transmissão ou cobrança de dinheiro e pará a compra, venda; hypo
theca, melhoramento, desenvolvimento ou administração de qualquer
empreza, negocio ou bensmobüíaríos ou ímmobíliaríos eem geral
emprehender todos os negocios de .agencias;

i). dar qualquer garantia e ficar porfiaªor para opagamento uíe
dinheiro ou execução de qualquer contracto, obrigação ou compromisso
ou com relação a productos, geueros, bens moveis, mercadorias ou
mobiliários de qualquer descripçãoe emprehender a garantíã do
principal e juros ou dividendos de quaesquer titulos, acções,apolices,
obrigações, debeniures, capítaes ínscríptos, hypothecas, emprestiínos,
empregos ou outros valores;', . -

f) regular ias operações dos futuros do café e productos, registrar
contractos e em geral fazer os negocios ele escríptoríos de Iíquídações
para o café, productos, bens moveis e mercadorias de .tódas as
especies;

k) emprestar dinheiro mediante garantias de bens de raiz de
dominio perpetuo, de emphyteuse e outros e de todas as espécies de
productos,generos, 'bens moveis ou mercadorias ou uiarrantse outros
documentos commercíaes representativos de quaesquer produetos,
generos, bens moveis ou mercadorias e em geral emprestar dinheiro
ás pessoas, nos termos e sob as condiçõesque parecerem convenientes;
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l) receber dinheiro em deposito ou em conta corrente e encarre
gar-se e effectuar negocias de empregos, bancarios, financeiros e de
descontos de todas as classes;

m) requerer, comprar ou de outro modo adquirir quaesquer
concessões, licenças, direitos, poderes, privilegias, reivindicações' ou
contractos de qualquer soberano, Estado, governo, corporação.tcom
panhía, pessoa ou autoridade, que pareçam á companhia capazes de
ser .utilizados, e exploral-os, desenvolvel-os, executal-os, exercel-os e
tirar proveito dos mesmos ;

n) occupar-se dos negocias de recoveiros, fazendeiros, criadores
de gado, plantadores e cultivadores de café, arroz, assucar e outros
productos, 'e de qualquer outra especie de negocio que pareça cal
culado e directa ou indirectamente adeanta.r a exploração e desen
volvimento ou utilização de quaesquer concessões, direitos ou bens da
companhia ou que por outra fórma sejam de beneficio á companhia;

o) agir em qualidade de depositarias dos portadores, ou com re
lação a quaesquer acções, apollces, obrigações, debentures ou valores
hypothecarios emittidos ou que venham a ser emittidos por qualquer
governo, Estado, municipalidade, ou autoridade publica, corporação
ou companhia, ou com relação a quaesquer acções ou titulas de qual
quer companhia ou corporação, organizada ou incorporada na fórma
das leis britannicas, das lndias, coloniaes ou estrangeiras, ou-para
qualquer outro fim, e emprehender e desempenhar os deveres detes
tamenteíros, fideicommissarios, syndicos, administradores, liquidan
tes, ou juntas, e levar a effeito qualquer curadoria ou fideicommisso
de qualquer especie que for;

p) adquirir e occupar-se de todos ou -qualquer parte dos negocias
ou bens e tomar a si quaesquer responsabilidades de qualquer pessoa,
firma, sociedade ou companhia que possuam bens convenientes para
qualquer' dos fins desta companhia, ou que façam quaesquer negocíos
que esta companhia estiver autorizada afazer, ou que possam ser con
venientementeeffectuados de combinação com elles, ou que pareçam
á companhia calculados a heneficial-a directa ou indirectamente, e
como consideração pelos mesmos pagar o seu preço em contado, ou
emittir quaesquer acções; satisfeitas no todo ou em parte, ou obriga
ções ou valores desta companhia ;

q)comprar, tomar de arrendamento ou permuta, alugar ou de
outro modo adquirir quaesquer mobiliarios ou immobiliarios, servidões,
direitos ou privilegias que a companhia entender convenientes ou
proprios para quaesquer fins dos seus negocios, e erigir, construir,
augmentar, alterar, manter e administrar armazéns, edificios e obras
de todas as especies;

1') comprar ou de outra fórma adquirir, arrendar, construir ou
auxiliar ou contribuir para a construccão, manutenção ou melhora
mantos de estradas de ferro, carris urbanos, estradas de rodagem,
diques, armazena, trapiches, canaes, aqueductos e outras obras que
directa ou indirectamente possam ser de beneficio á companhia;

s) promover e 'organizar, ou auxiliar a promoção ou organização
de qualquer sociedade anonyma ou outra companhia ou companhias,
podendo ajudar a tal companhia ou companhias pagando Ou contri-
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buindo para seus gastos preliminares ou outros, e servir de agente de
taes companhias e de quaesquer governos, Estados, municipalidades,
corporações ou outras autoridades publicas para a emissão de suas
acções, títulos, apólices, obrigações, tlebentures e valores hypothecarios,
e para o emprehendimento e garantia. de taes emissões, e garantir aos
portadores o devido pagamento dos principaes e juros, ou dividendos,
sobre apolices, obrigações, debeniures e capítaes inscriptores, acções,
titulas ou valores e lançamento de emprestimos, mediante garantia
dos mesmos quer a particulares, quer a companhias publicas;

t) tomar emprestado ou obter ou garantir o pagamento de di
nheiro, e para estes ou outros fins hypotbecar ou onerar a empreza
e a totalidade ou qualquer parte dos bens e direitos da companhia
actuaes ou que no futuro se adquiram, comprehendendo o seu capital
não cobrado, e receber dinheiro em deposito ou de outro modo; e
crear, emíttír, fazer, sacar, acceitar e negociar debentures ou títulos
hypothecarios, apólices ou outras obrigações, perpetuas ou amortí
zaveis, lettras de cambio, escriptos de divida ou outros cotizaveis;

u) vender, dar de aluguel, desenvolver, dispôr ou dar qualquer
outra applícação á empr.ezaou á totalidade ou qualquer parte dos bens
sociaes, mediante quaesquer condições, podendo acceitar como sua
consideraçãoquaesquer acções total ou parcialmente satisfeitas, obri
gações ou valores ou interesses em qualquer outra companhia;

v) fazer com que a companhia seja registrada ou legalmente re
conhecida em qualquer paizestrangeiro e dar todos os passos neces
saríos para levar a etreito em qualquer paiz estrangeiro qualquer
acto que seja preciso ou conveniente;

w) pagar com os fundos socíaes todos os gastos que a companhia
puder legitimamente pagar, em attenção aos dispositivos das leis
sobre companhias pertencentes ou relativos á organização, registro e
publicidade ou consecução de dinheiro para a companhia, e a emissão
elo seu capital, comprehendendo corretagens e commíssões por ob
terem-se pedidos, ou assígnaturas, collocação ou garantia de capi
taes para aeções debentures ou valores hypothecarios, e á custa da
companhia requerer ao Parlamento ou ao Governo de qualquer paiz,
Estado ou municipalidade do estrangeiro qualquer extensão dos po
deres da companhia;

x) em geral distribuir em genero ou em especíe entre os accio
nistas quaesquer dos bens sociaes ;

y) levar a elfeito todos ou quaesquer dos objectos precedentes, na
qualidade de principaes ou agentes, contractadores, depositarios, ou
de outra fórma, ou de sociedade ou de combinação com qualquer
outra pessoa, firma, associação ou companhia, e em qualquer parte
do mundo;

z) elfectuar todas as mais cousas que forem incidentaes ou con
ducentes á obtenção dos objectos supramencionados.

4, E' limitada a responsabilidade dos accíonístas.
5. O capital da companhia é de -f, 300.000, dividido em 58.000

accões participantes privilegiadas de -f, ;) cada uma, e 100.000 acções
dilferidas de um xelín cada uma, podendo se augmental-o, e poden
do-se de tempos a tempos ernittir quaesqner acções do capital inicial
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ou novo com qualquer preferencia on prelação no pagamento de divi
dendos, ou na distribuição do activo, ou de outra maneira, sobre
quaesquar outras acções, sejam ordinárias ou privilegiadas, e quer
emittidas, quer não j e variar os regulamentos da companhia, em
tanto quanto fór necessarío, para dar effelto a qualquer preferencía
ou prelação j e dada a subdivisão de alguma acção, fixar o direito de
participação nos lucros ou no excedente do activo;ou o direito de 1'0
tação por qualquer fórma, no que disser respeito ás acç(jes resultantes
de tal subdivisão. '

Nós, as varias pessoas cujos nomes e endereços vão suuscríptos,
estamos desejosos de nos formarmos em uma companhla em eonse
quencia desta escriptnra. de associação e respectivamente concordámos
em tomar o numero de acções do capital da companhia mencionado
ao lado dos nossos nomes respectivos.

Nomes, endereços e descripção
dossubscriptores

R. Charles 1\loir, 20, Austin Friars, E. C.,
!1fjgOCia.!lte ...•. r •••••••••••••••••••••••••

r. M. ç, Steuart, 84, Bishopsgate Street Wi
tIJ,inE. C., negociante. ....••....... , ••...

,Y. B. Gauld, 16, Donovan Avenue, Muswell
HH!, N"contador , ., . " .

w. J3elI, 6, Gurney Street, New Kent Hoad,
S. 1):.,empregado ,. . '" .

A. ,R. Bennett, 5, 'Yi,lrgrave Avenue, Stanford
Hill, N., secretario .

Adelan Vivas, 23, Norland Sq , W., empre-
gado .e e v e •••••• , •••••••••••••••••••••••",

J. Mackenzie, 7, Union Court, E. C., proprls-
tario ...•.•........'•.... , ....•.........

Numero de acções

tomadas por
cada subscríptor

Uma diITerida

Uma dilferida

Uma differida

Uma dilferida

Uma differida

Uma dilferida

Uma dilferida

Datada no dia 22 de fevereiro de 1909.

Testemunha da assignatllrasupra de' J. l\Iackenzie.- F. N.
Chapple, 55, Bíshopsgate Street Within, E. C. Solicitador.

Testemunha das assignaturas restantes.- E. Hicluirdson, empre
gado dos -Srs , Armitage & Chapple, 55, Bishopsgate StreetWithin,
E. C. Solicitadores.

(SelIo). E cópia fie/.- H. F. Bartlett, registrador de sociedades,
anonyrnas.

101,681/5. Registrada-;18.20±~22 de fevereiro de 1909. (Estam
pilhas),~'(Carim1Jo.)
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ESTATUTOS DA llIlAZILL\:.'í WAIlllAlIT C01lJ:lAlIY, LnnTED

Convem-se no seguinte:

I. INTRODUCÇAO

I. Os regulamentos, substituídos no anno de '1906 pelos regula
meptos contidos I!a tabella .ti do primeiro aI~nexo da lei de '1862, r.e
lativa a companhias, não deverão ser applícados a esta cornpauhia,
ll1asos seguintes deverão ser os regulamentos da. companhia.

2. Na formação destes estatutos, as seguintes palavras deverão
ter OS respectivos significados, aqui destinados a elles, a pão ser que
ao contexto haja alguma cousa inconsistente com olles :. ,.

a) Palavras denotando sómente o numero singular deverão íncluír
também o numero plural, e vice-versa.

b) Palavras denotando sómente o genero masculino deverão in
cluir tambem o genero feminino.

c) Palavras denotando sómente pessoas deverão incluir corpora
ções:
. d) « Deliberação extraordínaria II deverá, no caso de uma assem
bléa dos accionistas de qualquer classe de acções, significar uma de
liberação passada por uma maioria constando de nunca menos do
que tres quartos dos votos dados sobre a deliberação.

c) « Mea » deverá significar um 'mez contado segundo ocalen
dario.

3. A companhia deverá desde já celebrar os seguintes contractos,
istoé:' ,

a) um contracto entre The Warl'ant S!Jl1dicatlJ, limitetl, de urna
parte e esta companhia de outra parte j ,

b) 11m contracto eutre F. Joltnston anel f:ompany, limitetl, de uma
parte e esta companhia de outra parte, nos termos dos rascunhos res
pectivos que, para o caso de identificação, foram rubricados por dous
dos subscriptores do mcmol'andum de associação, e a dírectoria deverá
levar os mesmos a efíeito, sujeitos a quaesquer modífícações que a di
rectoria approvar; provisto sempre que o conselho de adrninistraçãonão
poderá anteriormente á reunião estatutorla dos accionistas da compa
nhia modificar as condições dos ditos contractos sem a prévia appro
vação da dita reunião.

n. CAPITAL

I. ACÇÕES

4. As 1>9 . 000 acções do capital original numeradas de 1 a 59.000,
inclusive,çleverão ser acções preferidas, e as '100.000 acções nume
radas de 59.001 a 159.000, inclusive, dever fLO ser acções deferidas.
Dando-se o caso da companhia entrar em Iiquidação, os possuidores
das acções preferidas participantes deverão ter direito a receber por
completo, til'adas do activoda companhia, as 'quantias pagas. sobre
taes acções em prioridade ás reclamações dos possuidores, dasacções
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deferidas que tiverem de ser pagas alguma cousa com respeito a taes
aecões, e além disso uma metade de todo o activo restante depois dos
possuidores das acções deferidas se terem reembolsado pelas sommas
por estes pagas com respeito ás ditas acções, mas não terão o direito
de reclamar nenhuma outra cousa com respeito ao dito actívo, E,
dando-se o caso do capital ser cancellado, quando se fizer reducção
do capital, as quantias pagas ou creditadas sobre as acções deferidas
deverão ser satisfeitas antes das quantias pagas ou creditadas sobre
as acções preferidas participantes. Cada classe de acções deverá ter
direito a ser classificada, para o fim do dividendo, da maneira em
seguida declarada.

5. Ao conselho administrativo não será permittido distribuir
nenhum capital em acções que se offereça ao publico para ínseripção
a não ser que pelo menos 10"10do total nominal do capital em aeções,
calculado exclusivamente de qualquer somma pagavel de outro modo
que não seja em dinheiro, assim offerecldo tenha sido subscripto, e a
quantia pagável contra a applicação pelo mesmo tenha sido paga e
recebida pela companhia. Esta clausula não será applícavel depois que
a primeira distribuição de acções offerecída ao publico para inseri
pções se tenha effeetuado.

6. A somma pagavel contra applicação sobre cada acção da com
panhia offerecída ao publico para subscripção não será menor de 5 "/o
do valor nominal de tal acção,

7. Com sujeição ás disposições dos ultimos dous estatutos prece
dentes, as acções do capital original da companhia poderão ser aver
badas ou poder-se-há de outra fórma dispõr dellas, a taes pessoas e
por tal consideração, e (sujeitas as prioridades fixas por estes estatu
tos) em taes termos e condições como. o conselho de administração
determinar; e elle poderá fazer arranjos, quando se emittirem quaes
quer acções para uma differença entre os possuidores de taes acções
na quantidade de chamadas que tiverem de ser pagas e o prazo de
pagamento de taes chamadas.

S. Si varíás pessoas forem registradas como possuidoras em so
ciedade de qualquer acção, a sua responsabilidade com respeito a ella
deverá ser parcial, assim comocollectiva ,

9. A companhia não deverá ser obrigada ou forçada de qualquer
modo a reconhecer, mesmo quando tiver aviso disso, qualquer fídei
commisso nem qualquer outro direito com respeito a uma acção, além
de um· direito absoluto a ella no possuidor della na occasíão regis
trado, ou taes outros direitos, no caso de transmissão della, como são
em seguida mencionados.

10. Os fundos da companhia não deverão ser gastos na compra
de, ou emprestados sobre garantia das suas proprias acções.

1-1. A companhia poderá pagar uma commíssão que não exceda
de E 30.000 a qualquer pessoa ou pessoas em consideração della
ou dellas terem subscripto ou terem contractado subscrever, quer
seja absoluta ou condicionalmente, por quaesquer acções na compa
nhia, ou terem obtido ou contractado para obter subscrípções, quer
sejam absolutas ou condícionaes, por quaesquer acções na companhia.
A commissão poderá ser paga em dinheiro ou em acções, ou parte em
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dinheiro e parte em acçõss da companhia. A companhia poderá
também pagar corretagem. Ospoderes que esta clausula confere sobre
a companhia podem ser exercitados pelo conselho de administração.

12. Si quaesquer acções da companhia forem emittidas no intuito
de levantar dinheiro para custear as despesas de construcção de
quaesquer obras ou edificios, ou para o fornecimento de qualquer ma
terial que não poderá dar rendimento por algum periodo prolongado,
a companhia poderá pagar juros a uma taxa que não exceda a
quatro por cento ao anno, ou qualquer taxa menor que pelo tempo
vigente possa ser prescripta por ordem do conselho, sobre qualquer
parte do dito capital em acções que pelo tempo existente se tenha
pago durante esse tempo, e sujeito ás condições e limitações especifi
cadas na secção nove das leis de companhias de 1907, e poderá levar
os mesmos á conta de capital como formando parte do custo de con
strucção de obras, edificios ou material.

2. CERTIFICADO DE ACÇÕES

13. Todo o sacio deverá ter direito, sem pagamento, a um certi
ficado sellado com o sello social da companhia, especificando as accões
possuidas por elle e a importancia paga sobre ellas. '

14. O certificado das acções registradas nos nomes de possuidores
em sociedade deverá ser entregue ao possuidor cujonome figurar
primeiro no Registro dos Sacias.

15. Si um certificado se gastar pelo uso, fór destruido ou perdido,
elle poderá ser renovado, pagando-se um «shilling» (ou tal somma
inferior como a companhia prescrever em assembléa geral) na occa
sião de se apresentar tal evidencia delle ter sido gasto pelo uso, des
truido ou perdido, como o conselho de administração considerar sa
tisfactoria, e dando-se tal indemnização, com ou sem garantia, como
o conselho de administração requisitar.

3. CHAiUADAS SOBRE ACÇõES

16. O conselho de administração poderá de tempos a tempos
(com sujeição a quaesquer termos sobre que quaesquer aeções ti
verem sido emittidas) fazer" taes chamadas, como elle julgar con
veniente, sobre os sacias com respeito a todo o dinheiro que não tiver
sido pago relativamente ás acções delles, comtanto que pelo menos
21 dias de aviso de cada chamada seja dado, e que nenhuma cha
mada exceda um quarto da ímportancia nominal de uma acção, ou
seja feita pagavel dentro de dous mezes depois da ultima chamada
precedente ter sido pagável. Cada sacio deverá. ser responsavel a
pagar as chamadas assim feitas, e qualquer dinheiro pagavel com
relação a qualquer acção sob os termos do averbamento dellas, ás
pessoas e nas occasiões e lagares indicados pelo conselho de adminis
tração. Uma chamada poderá ser revogada ou"a data fixa para o
seu pagamento adiada pelo conselho de administração.

17. Uma chamada deverá ser julgada ter sido feita na occasião
em que a resolução do conselho de administração autorlzando tal cha
mada fór passada.
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18. Si qualquer chamada pagável com respeito a qualquer acção,
ou qualquer dinheiro pagável com relação a qualquer acção sob os
termos cio averbamento della não fUI' pago no ou antes elo dia desi
gnado para o pagamento, o possuidor ou adjudícatario de tal acção
deverá ser responsável a pagar juros sobre tal chamada ou dinheiro
desde tal dia até que fór na realidade paga, razão de 10 "/ó ao anno,
ou tal taxa inferior, corno fór fixado pelo conselho de administração.

:lO. O conselho de administração poderá, si julgar conveniente,
receber de qualquer sacio que desejar adeantar o mesmo, todo ou
qualquer parte do dinheiro não pago sobre qualquer das acções
possuídas por elle, além das sommas chamadas na realidade, mas
tal adeantarnento deverá extinguir, tanto quanto elle montar, a
responsabilidade que existir sobre as acções com relação ás. quaes
elle Iór recebido. Sobre o dinheiro assim pago adeantadamente ou
sobre tal porção delle como de tempos a tempos exceder a Importância
das chamadas feitas então sobre as aeções com respeito ás quaes tal
adeantamento tiver sido feito, o conselho de administração poderá
pagar juros a tal taxa (havendo-a), corno o sacio que pagar tal somrna
em adeantamento e o conselho de administração eombiriarem.

4. A 'fIlA"SFERE:;CU E TRk'{smssÃo DE ACÇÕÉS

20. A transferencia de qualquer acção da companhia, que não
!ór representada por um certificado ao portador, deverá ser por es
hipto, na usual fórma ordinarià, e devera ser assígnado pelo trans~
ferentee o transferido. Acções de Classes differentes não deverão ser
transferldas no mesmo instrumentá de trànsíerencia sem consenti
mento do conselho de administração. Deverá. pagar-se á companhia
com relação ao registro de qualquer transíerencia, t;;tl somma não
excedendo doas shillings e seis pence, corno á conselho de admínís
tração considerar conveniente.

-21. O conselho de administração poderá, sem designar qualquer
motivo, declinar registrar qualquer. transíerencia de acções não com
pletamente pagas, feita a qualquer pessoa não approvada pór ella, ou
feita por. qualquer socioque dê sociedade ou só estiver em debito ou
sob qualquer responsabilidade para com. a companhia; ou qualquer
transferencía de acções, quer completamente pagas, quer não feita a
um menor ou a pessoa de 'espírito enfermo.

22. O instrumento de transferencia deverá ser depositado na
companhia: acompanhado do certificado das acções nelle comprehen
didas, e tal evidencia como o conselho de administração requisitar
para provar o titulo do transferente, e então, sendo pago o compe
tente emolumento, o transferido deverá (sujeito ao direito do conselho
de administração de declinar registrar jiL mencionado) ser registrado
corno um sacio com relação a tal acção, e o instrumento de transfe
rência deverá ser retido pela companhia. O conselho ele administração
poderádesistír da produeção de qualquer certificado; havendo evi-
dencia: queo satisfaça da perca ou destruição deUe. .

23. Os testamenteiros ou 'l-dministradores de um membro finado
que não fora um co-propríetarío, e, no caso ela morte de um co-pro,
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prietario,.o sobrevivente ou sobreviventes serão os unicos que poderão
ser reconhecidos pela companhia como possuindo qualquer direito ás
acções escriptas no nome do membro finado, mas nada que aqui se
ache indicado poderá considerar-se como permittindo a liberação dos
bens de um co-propríetario finado de qualquer responsabilidade per
tencente ás acções por elle possuidas conjunctamente com qualquer
outra. pessoa.

24. Qualquer pessoa que se tornar intitulada a urna vaoção em
conséquencla da morte ou fallencia de um sacio, ou de outro modo
que não for por transferencia, poderá, sujeita aos regulamentos acima
contidos, ser registrada como um sacio ao produzir. o certíficado de
acção e tal evidencia de titulo como for requisitado pelo conselho de
administração, ou poderá, sujeita aos ditos regulamentos, em vez de
ser. .registraday.ella própria transferir tal acção, Deverá pagar-se á
companhia com relação a qualquer registro de conformidade desta
clausula tal emolumento, não excedendo dous shillings e seis pence,
como o conselho de administração considerar conveniente.

25. Os registros das transferenclàs assim como os registros das
tlebeniure e debenture stock poderão se fechar durante o período ou
periodos que o conselhode administração julgar conveniente, comtanto
que não exceda na sua totalidade 30 dias em cada armo.

5. DIREITO DE RETENÇÃO SOBRE ACÇÕES

26. A companhia deverá ter mil primeiro é absoluto direito de
retenção sobre .todas as acções não completamente pagas e sobre os
juros e dividendos declarados ou pagaveis com relação a ellas, por
todo o dinheiro devido ás responsabilidades que subsistirem Com a
companhia por ou da parte do possuidor registrado ou qualquer dos
possuidores registrados déllas, quer só, quer em SOCiedade com
qualquer outra pessoa, ainda que o prazo para o pagamento Ou lil5e
ração das mesmas <linda não se tenha vencido e quer tenham as
mesmas sido contrahidas antes ou depois de se ter dado noticia de
qualquer direito subsistente em qualquer pessoa outra que o pós
suidor registrado, e poderá pôr em vigor t3.1 direíto de retenção PÓI'
meio de venda ou confiscação de todas ou qualquer .das acções' sobre
que o mesmo for applícavel ; comtanto que a venda ou confiscação
não' seja feita excepto no caso de uma divida ou responsabilí
dade, a ímportancia da qual deverá ter. sido averiguada, é até que a
notificação da intenção de vender ali conâscar tenha sido apresen
tada ao dito membro, seus executores testameuteíros ou administra
dores, e elle ou elles tenham faltado no pagamento ou liberação. das
ditas dividas ou responsabilidades por durante sete dias depois da
dita notlfícaçãó , O producto liquido de qualquer dita venda será; de
dicado á satisfação das ditas dividas ou responsabilidade, e o resto
(si ficar alguma causa) será pago ao dito membro, seus executores
testamenteiros ou administradores ou cessíonarlos. Somente tantas
acções deverão ser confiscadas como os contadores da companhia cer
tificarem ser equivalentes : ao valor no mercado de tal divida ou
responsabilidade na occasíão,
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6. CONFISCAÇÃO E RENUNCLI. DE ACÇÕES

27. Si qualquer sacio deixar de pagar qualquer chamada, paga
mento per termo ou dinheiro pagavelsob os termos da distribuição
de uma acção, no dia indicado para tal pagamento, o conselho de ad
minlstracção 'poderá, a qualquer tempo, durante o qual o mesmo não
fôr feito, dar-lhe aviso requisitando-o a pagar o mesmo juntamente
com quaesquer juros que tiverem sido vencidos por tal somma e
quaesquer despezas que tiverem sido incorridas pela companhia por
causa de tal falta de pagamento.

28. O aviso deverá nomear uma outra data, não sendo menos de
sete dias a coritar da data em que o aviso fôr dado, na ou antes da
qual tal chamada, pagamento por termo ou outro dinheiro" e todos os
juros e despezas que tiverem sido incorridos por causa de tal falta de
pagamento, deverão ser pagos, e o lagar onde o pagamento tiver de
ser feito ( sendo o lagar assim indicado a séde social da companhia
ou qualquer outro local onde as chamadas da companhia forem usual
mente feitaspagaveis), e deverá declarar que no caso de falta de
pagamento no ou antes do dia e no lagar indicado, a acção, com re
lação á qual tal pagamento fôr devido, será sujeita a ser confiscada.

29. Si'os requisitos de qualquer tal aviso, como fica dito, não
forem satisfeitos, a acção a respeito da qual tal aviso tiver sido dado
poderá a qualquer tempo depois, antes do pagamento de todo o di
nheiro devido relativamente a elia com juros e despezas ter sido feito,
ser confiscada por uma deliberação do conselho de administração
para esse effeito, .

30. Qualquer acção confiscada deverá ser considerada propriedade
da companhia e poderá ser possuida, distribuida de nová, vendida ou
por outro modo disposta em tal maneira como o conselho de adminis
tração julgar conveniente, e no caso de nova distribuição, Com ousem
qualquer dinheiro pago relativamente a ella pelo anterior possuidor
ter sido creditado como pago; mas o conselho de administração po
derá em qualquer occasião, antes de qualquer acção assim confiscada
ter sido dístribuidade novo, vendida ou por outro modo disposta de
annullar a confiscação della sobre taes condições como o conselho de
administração julgar conveniente.

31. Qualquer sacio cujas acções tiverem sido confiscadas deverá,
não obstante tal confiscação, ser sujeito a pagar á companhia todas as
chamadas ou outro dinheiro, juros edespezas (já vencidos ou não) de
vidos com respeito a taes acções na occasião da confiscação, junta
mente com .os juros respectivos desde a data da confiscação até á do
pagamento, á razão de ·10 -t, ao anno, ou o typo inferior que fôr esti
pulado pelo conselho de administração.

32. O conselho de administração poderá acceitar a renuncia de
qualquer acção como compromisso de qualquer questão relativamente
ao possuídor estar propriamente registrado com respeito a ella, ou
qualquer renuncia gratuita de uma acção inteiramente liberada.
Qualquer acção assim rendida poderá ser disposta da mesma maneira
como uma acção confiscada.
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33. Dado o caso de nova distribuição ou venda de uma acção
confiscada ou renunciada, ou da venda de qualquer aeção para pôr
em vigor um direito de retencão sobre ella da companhia, um cer
tificado por escrípto, sellado com o sello symbolico da companhia de
que a acção foi devidamente confiscada, renunciada ou vendida de
accôrdo com os regulamentos da companhia, deverá, ser suffícíente
evidencia dos factos nelles declarados contra todas as pessoas que re
clamarem a acção , Um certificado de propriedade deverá ser en
tregue ao comprador ou adjudicado, e elle deverá ser registrado com
respeito a ella, e então elIe deverá ser considerado o possuidor da
acção livre de todas as chamadas ou outro dinheiro, juros e despesas
devidas anteriormente a tal compra ou distribuição, e elle não de
verá ser obrigado a superintender a applicação do dinheiro da compra
Ou consideração, nem deverá o seu titulo á acção ser .affectadô por
qualquer irregularidade na confiscação, renuncia ou venda.

7. « WAnRA"Ts)) AO ponTADOR

34. O conselho de administração poderá emittir, sob o sello social
da companhia, uxirrants ao portador com respeito a quaesquer acções
completamente pagas, e todas as acções, emquanto forem represen
tadas por uurrants, deverão ser transferiveis pela entrega das 1var
rants relativas a ellas.

35. Qualquer pessoa que fizer applícação para ter uma '1varl'ant
emittida para elle, deverá na occasião da applicação pagar, siassim
fór requisitado pelo conselho de administração, o imposto do sello (si
houver algum) pagável coín respeito a ella, ou' si a companhia tiver
previamente feito accõrdo para tal imposto do sello, então tal somma
(si houver alguma), como o conselho de administração determinar com
respeito á quantia pagável pela companhia para tal composição, e
tarnbem tal emolumento, como o conselho de admiuístração fixar de
tempos a tempos.

36. Sujeito ás clausulas desses estatutos e da lei de 1867 rela
tiva á companhia, o portador de uma warrant deverá ser considerado
socio da companhia em toda a extensão da palavra, mas elle não de
verá ter direito a comparecer ou votar em qualquer assembléa geral
ou a assígnar um requerimento para uma reunião, ou a juntar-se na
convocação de uma assernbléa, a não ser que dous dias inteiros pré
víamente elle tenha depositado a uiarrant relativa ás acções com res
peito ás quaes elle se propuser a votar ou obrar na séde social da
companhia ou tal outro logar como os dírectores indicarem. Acções
representadas por warrante não deverão ser contadas na qualificação
de um director . '

37. A companhia deverá entregar ao soclo que depositar uma
1Val'1'ant na fôrma acima' mencionada, um certificado declarando o
nome e endereço delle, e o numero de acções representadas por tal
uuirrant, e o certificado deverá dar-lhe o direito de assistir e votar
pessoalmente ou por procurador em uma assembléa geral com re
speito ás acções nelle especificadas, do mesmo modo em todos os re-
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speitos como si elle fosse um sócio registrado. _Ao ser- entregue o cer
ti ficado a companhia deverá devolver-lhe a 'iJlarrant com respeito a
qual tal certificado tiver sido dado.

38,- Nenhuma pessoa, como portadora de uma1l1a1'1'ant, deverá
ser intitulada a exercer qualquer dos direitos de. um .socio (excepto
como anteriormente aqui foi expressamente previsto com respeito a
assembléas geraes) sem produzir tal1J!Clrl'ant e declarara seu nome,
endereço e occupação.

39. A companhia não deverá ser obrigada por, ou compellida de
qualquer fórma a reccnhecer , mesmo quando disso tiver aviso,
qualquer outro direito com respeito á acção representada por uma
uxirrant, além de um direito absoluto a ella no portador della : na
occasião ,

40. O conselho de administração poderá prover, com COllpO/l8 ou
de outro modo, o pagamento dos dividendos futuros sobre. a acção in
cluida em qualquer warrant, e a entrega de um' coupon deverá ser
uma boa quita«ão para a companhia do dividendo por elle repre
sentado.

41. Si qualquer warMnt se gastar pelo uso, for destruida ou
perdida, ella poderá ser renovada ao pagar-se um shilling ou. tal
somma inferior como o conselho de administração prescrever,' produ
zindo-se tal evidencia della ter sido gasta pelo uso, destruída ouper
dida, e do direito da. pessoa que reclamar a acção representada por
ella, como o conselho de administração considerar satisfactorio, e
dando-se tal lndemnização, com ou sem garantia, como o conselho de
administração requisitar.

'42. Si _o portador de uma uiarrant a entregar para ser can
cellada, juntamente com todos os coupons de dividendo em suspenso
emittidos com respeito a ella, e ao mesmo tempo depositar na compa
panhia uma applícação por escripto, assignada por elle em tal fórma
e authenticada de til! maneira como o conselho de administracão re
quisitar, pedindo para ser registrado como um socio com respeito {L
aceno especificada na dita warrant, e declarando em tal applicação o
seu nome, endereço e occupação, elle deverá ser intitulado a ter o
seu nome lançado corno um socio no registro de socios da companhia
com respeito á acção especificada na warrant assim entregue.

8. r.DNVERSÃO DE ACÇÕES mI FU!'WOS E RECO:-iVERS;\O E~I ACÇõES

43. O conselho -de administração poderá, com o consentimento
da companhia préviamente dado em assembléa geral, converter em
fundos quaesquer acções completamente liberadas, e poderá tarnbem,
com tal consentimento como acima dito, reconverter esses fundos em
acções liberadas de qualquer denominação.

44. Quando qua.esquer acções tiverem sido convertidas em
fundos, os varies possuidores de taes.fundos poderão desde-logo trans
feriras seus respectivos interesses nellas, ou qualquer parte de taes
interesses, do mesmo modo e sujeitos aos mesmos regulamentos como
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quaesquer aeções no capital da companhia puderam ser transferidas
sujeitas a elles ou tão approximadamente aos mesmos como as cir
cumstancias admittirem, mas O conselho de administração poderá de
tempos a tempos, si julgar conveniente, fixar a mesma quantia dos
fundos transferiveis, e determinar que fracções de uma 'libra ester
lina não sejam transferiveis, com poderes não obstante a sua de
scrlpção de desistir da observancia de taes regras em qualquer caso
particular.

45. Os fundos deverão conferir aos possuidores delles respectiva
mente os mesmos direitos que deveriam ter sido conferidos poracções
completamente liberadas de igual iínportancia da classe convertida
do capital da companhia, mas de maneira que nenhum desses direitos,
excepto o direito de participar nos lucros da companhia, deverá ser
conferido por qualquer, tal quantia' de fundos que não teria, si exis
tisse em acções da classe convertida, conferidos esses direitos.

9. COi.'íSOLIDAÇÃO E SUBDIVISÃO DE ACÇÕES

46. A companhia poderá em assembléa geral consolidar as suas
acções ou quaesquer dellas, em acções de quantia maior.

47. A companhia poderá por uma resolução especial subdividir
as suas acções ou quaesquer dellas em accõesde quantia menor e po
derá por tal resolução determinar que, entre os possuidores das ac
ções queresultarem de tal subdivisão, uma ou mais de taes acções
deva ter qualquer preferencia ou vantagem especial para' dividendo,
capital, votação ou de outro modo sobre a outra ou outras.

10. AUGMEi.'íTO E REDUCÇ;i:O DE CAPITAL

48. O conselho de administração poderá mediante uma delibe
ração extráordinarla augmentar de tempos a tempos o capital da
companhia pela emissão de novas acções.

49. Taes novas acções deverão ser de ta! quantia e deverão ser
emittidas para tal consideração, em taes termos e condições com tal
prelereuciaou prioridade com relação a dividendos 0\1 na dístríbuíção
do activo, ou com respeito á votação ou de outro modo sobre outras
acções de qualquer classe, quer então já emittidas quer não, ou com
taes estipulações que as diíferem a quaesquer outras acções com relação
a dividendos ou na dístribuição do activo, como a companhia em as
sembléa geral determinar, e sujeitas ás, ou na falta de qualquer, tal
ordem ás disposições destes estatutos deverão ter appllcação ao novo
capital' da mesma maneira em todos os sentidos como ao capital
original da companhia.

50. A companhia poderá mediante deliberação especial reduzir
a seu capital, pagando capital, cancellando capital que tiver sido pe
dido ou nãofór representado por aetivo disponível, reduzindo a res
ponsabilidadenas acções não tomadas ou que qualquer pess~a tiver
concordado em tomar ou de outro modo, como parecer expediente, e
capital poderá ser pago sob a condição de que elIe poderá ser nova
mente chamado ou de outro modo.
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ur, REUNIõES DE SOCIOS

I. CONVOCAÇÃO DE ASSEillBLÉAS GEMES

51. A primeira' assembléa exigida pelas leis deverá ser reunida
em um prazo nem. inferior de um: mez, nem superior. a tres mezes, .a
contar da data em que a companhia. tiver direito a.comecar a fazer
negocies .e em tal logar' como o conselho de administração deter
minar.

52. AssembIéasgeraes deverão ser reunidasuma vez cada anuo,
depois do anno vem que a companhia tiver 'sido incorporada, e não
mais tarde do que quinze mezes depois de se ter reunido. a .assembléa
geral precedente, em tal dia e logar como íõr estipulado pela- com
panhia em assembléa geral, e si nenhum dia nem legar forem assim
estipulados, como fôr decidido pelo conselho de administração.

53..As assembléas geraes mencionadas no.ultimo estatuto prece
dente .devei'ãoser chamadas assembléas geraesordínarlas.; todas as
outras assemnléas geraes deverão ser chamadasassembléas geraes
extraordinarias. Nãoserá necessarío convocar uma assemoléageral
ordinaria no anno em que se tenha celebrado a assembléaestatutoria,

54. Os directores poderão, sempre que julgarem conveniente,
convocar uma assembléa geral extraordínaría, e deverão ao receber
um requerimento dos accionistas de nuncamenosda decíma parte
do capital emittído da companhia sobre o qual todas as chamadas ou
outras sommas então vencidas tiverem sido pagas,. convocar imme
diatamente uma assembléa geral extraordinaria da, companhia, e no
caso desse requerimento as seguintes disposições deverão ter effeito :

1) .0 requerimento deverá expressar os objectos da assembléa
assignado pelosrequerentes e depositado no escriptorio, da companhia
e poderá constar de varies documentos de fórma igual, cada um
assignado por um ou mais requerentes ;

2) Si os directores não fizeremas diligencias .necessárias para
convocar uma reunião dentro dos vinte e um dias desde a .data em
quea requísíção fora assim depositada, ou requerentes, ou a maioria
delles em valor, poderão elles mesmos convocara .assembláa, mas
uma. tal. assembléa não se deverá convocar.depois de passados os ires
mezesa contar desde a data do dito deposito;

3) Si a qualquer ditaassembléa fôr apprcvada urma resolução
que necessite ser confirmada por. umaassembléa. ulterior, .osvdíre
ctores convocarão em seguida uma assembléa geral extraordiiiaria ul
terior para o objectode considerar a resolução, e caso em que se
julgue conveniente de a confirmar como uma resolução especial, e si
os directores não mandarem convocar a assembléa dentro dos' sete
dias a contar da data em que se passou a primeira resóluçâo, os re
querentes, ou a maioria delles em valor, terão o direito de. convocar
elles.mesmos a assembléa.,

4) QualqueI' assembléa convocada segundo este artigo pelos re
querentes deverá ser convocada da mesma maneira tão appro-
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xiruadamente quanto fôr possível, como aquella em que as assernbléas
devem ser convocadas pelos directores.

5'j. Sete dias de aviso 'de qualquer assembléa geral ( exclusiva do
dia em que o aviso tõr dado ou considerado como dado e inclusive do
dia da assembléa ) especificando o dia, hora e logar da assemblóa,
deverá. ser dado aos socios da maneira aqui em seguida mencionada,
ou de tal outra maneira como de tempos a tempos fór prescripto pela
companhia em assembléa geral; mas a omissão accidental em dar
tal aviso a qualquer dos membros e não recebimento de tal aviso por
qualquer socio não deverá invalidar o expediente de nenllUma
assembléa geral. 'Quando se quizer passar urna resolução especial, as
duas assernbléas se poderão convocar por uma e mesma notificação,
e em nada prejudicará. aos e!feitos da dita notificação si ella serve
para convocarasegundaassembléa unicamente no,caso em 'que a
resolução tenha sido adoptadaua primeira assembléa pela maioria
necessaría ,

56. 'O aviso convocando uma assemhléa geral ordinária deverá
declarar a natureza geral de qualquer negocio de que se tencionar
tratar nella, que não Iór declarar dividendos, eleger.dírectores e con
tadores e votar a remuneração delles, e considerar as contas apre
sentadas pelo conselho de administração e OS relatorios do conselho
de administracão e dos contadores. O aviso convocando uma assembléa
geralextraordínaria deverá declarar a natureza geral do negocio de
'que se tencionar tratar nella.

2; PROCEDDIE:'iTOS EM ASSEMBLÉAS GEMES

57. Tres sociospresentes em pessoa deverão ser um quorum em
uma assembléa geral.

58. Si dentro de meia· hora depois da hora, marcada para a
assembléa um quorum não estiver presente, a assembléa, si tiver sido
convocada a requerimento de, ou por sacias, deverá ser dissolvida.
Em qualquer outro caso elIa deverá ficar adiada para tal, dia.na
proxirna semana e para tallogar, como fór marcado pelo presidente.

59. Em qualquer assembléaadiada os soeíos presentes e. intitu
lados a votar, qualquer que seja .o numero delles, deverão ter poder
para decidir sobre todos os assumptos que poderiam propríamentater
sido dispostos na assembléa em que o adiamento tiver tido Iogar'.

60. O presidente do conselho de adminis~raçã.o, ,ou na. sua 'au
sencia o presidente substituto (si houver algum), deverá presidir como
presidente em cada assembléa geral dacompanliia , ,

61. Si em qualquer assembléa geral o presidente ou o presidente
substituto não estiverem presentes dentro de :1.5 minutos a contar da
hora marcada para areuníão da assemuléa, ou si , nenhum delles
desejar actuar como presidente, osdirectorespresentes ,deverão es
colher um do seu numero para actuar, e si não houver director esco
lhido que deseje actuar, os socios presentes deverão escolher um do
seu nnmero para actuar coma presidente.
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62. O presidente poderá, com o consentimento da assembléa,
adiar qualquer assembléa geral de occasião para occasíão e de lagar
para lagar, mas (salvo como está disposto na lei sobre companhias,com
relação á primeira assembléa exigida pelas leis) nenhum negocio de
verá ser tratado em qualquer assembléa adiada a não ser o negocio
deixado por acabar na assembléa em que o adiamento tiver tido lagar.

63. Toda a questão snbmettida a uma assembléa geral deverá
ser decidida, em primeiro lagar, pelo levantamento de mãos e no caso
de igualdade de votos, o presidente deverá, tanto em um levantamento
de mãos como em um escrutinio, ter um voto de desempate em ad
dição ao voto ou' votos a que elle íór intitulado como um sacio.

64. Em qualquer assernbléa geral, a não ser que um escrutinio
seja pedido, uma declaração feita pelo presidente de que uma reso
lução foi passada ou perdida, e um lançamento para esse fim feito no
livro de actas da companhia deverá ser sutliciente evidencia do facto,
e no caso de uma resolução que requisitar qualquer particular mai
oria, que fór passada pela maioria requerida sem prova do numero
ou proporção dos votos recordados a favor de ou contra tal resolução.

65. Um escrutínio 'poderá ser pedido por escripto sobre qualquer
assunipto (que não seja eleição de um presidente de uma assembléa)
pelo presidente, oupor não menos de cinco outros sacias presentes
em pessoa, ou por procuração e intitulados a votar e que possuírem
juntos accões da companhia quantia nominal de.não menos do que:e 2.000. > . •

66. Si um escrutinio fõr pedido elle deverá ser tomado de tal ma
neira, em tal lagar, e quer immediatamente, quer em tal outra occa
síão, dentro de H dias depois, como o presidente determinar antes da
conclusão da assembléa, e o resultado de tal escrutínio deverá ser con
siderado como a resolução da coinpanhia em assembléa geral em data
da· tomada do escrutinio.

67. O pedido de um escrutínio não deverá obstar a continuação
de uma assembléa, para a transacção de qualquer negocio que não
seja o assumpto sobre o qual um éscrutinio tiver sido pedido.

3. VOTOS mr ASSElrBLÉAS GERAES

68. Sujeito a quaesquer termos especíaes com relação á votação
sobre os quaes quaesquer acções possam ser emíttídas, todo o socío
deverá ter um voto com respeito a cada acção preferida partecipante
e um voto com respeito a cada iO acções deferidas possuída por elle
respectivamente. Qualquer corporação que possue acções conferindo
o direito de votar poderá por minuta dos seus dírectores autorizar
qualquer dos seus otliciaes, ou qualquer outra pessoa, para agir como
seu representante em qualquer assembléa geral da companhia, e o
dito representante terá direito a exercer as mesmas funcções,por
conta e em nome da dita corporação, como si fora um accionista in
dividual da companhia.

69. Os votos poderão ser dados, quer pessoalmente, quer por
procuração.
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70. Si qualquer sacio fôr de espirito enfermo, elie poderá votar
por meio do seu tutor, curtiior bonis, ou outro curador legal.

71.Si'duas ou mais pessoas forem intituladas collectívamente a
uma acção, qualquer uma de taes pessoas poderá votar em qualquer
assembléa, quer em pessoa, quer por procuração, com respeito a ella
como si a dita pessoa fosse exclusivamente intitulada a ella, esi mais
de um de taes possuidores em sociedade estiver presente em qualquer
assembléa, quer em pessoa, quer por procuração, aquella de taes
pessoas assim presentes cujo nome figurar primeiro no registro de
sacias em respeito a tal accão deverá sómente ser intitulada a votar
com respeito a ella ,

72. Nenhum sacio deverá ter direito a estar presente ou, a votar,
quer em pessoa, quer por procuração em qualquer assembléa ge~'a!,
ou quando houver qualquer escrutinio, ou a exercer qualquer prIVI
legio como um sacio, a menos que todas as chamadas ou outro di
nheiro vencido e pagável com respeito a qualquer acção de que elle for
o possuidor tiver sido pago, e nenhum sacio deverá ter direito a votar
em qualquer assembléa reunida depois do lapso de tres mezes a contar
do registro da companhia (excepto a assembléa prescrípta pelos esta
tutos ou qualquer adiamento da mesma), com respeito a qualquer
acção que elle tiver adquirido por transferencia, a menos que elle
tenha sido' registrado como o possuidor da accão com respeito á qual
elle reclamar votar durante pelo menos tres mezes préviamente a
data da reunião da assembléa em que elle se propuzer a votar.

73. Oinstrumento que nomear um procurador deverá ser por
escripto, assígnado pelo outorgante ou seu procurador, ou 'si tal Ol~
torgaute for uma corporação, sellado com o se110 social della, ou ,ass1
gnado por ou sellado, com o se110 do seu procurador, em tal forma
como o conselho de adminístração de tempos a tempos approvar ,

74. Nenhuma pressua deverá ser nomeada procurador que não
seja um socio da companhia, ou de outro modo com direito a votar.

75. O instrumento que nomear um procurador deverá ser depo
sitado na séde social da companhia não menos do que dous dias intei
ros antes do dia da reunião da assembléa em que a pessoa nomeada
em tal instrumento se propuzer a votar.:

76. Um voto emittido de accõrdo com. os termos de um instrumento
nomeando um procurador, considerar-se-há valido, apezar que o outor
gante tenha fallecido préviamente ou a procuração tenha sido revo
gada, ou as acções em respeito das quaes for outorgada se tenham
transferido, a não ser que uma notificação prévia por escripto do dito
fallecimento, revogação ou transferencia se tenha recebido na séde
registrada da companhia.

4. ASSE1IBLÉAS DE CLASSES DE socros

77. Sujeito ás prescripções da secção 39 da lei de companhias
de 1907, os possuidores de qualquer classe de acções poderão a
todo o tempo e de tempos a tempos e quer seja antes quer seja
durante a liquidação, mediante uma deliberação extraordínaría
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passana em' ·uma assembléa de taes possuidores,.consentir, -em .nome
'de todos os possuidores de acções da classe-na: emissão .ou creaçüo
de quaesquer 'acções que figurarem igualmente com elIas, .ou que
tíverem - qualquer prioridade' nella;': ou no abandono. de qualquer
preferencia ou :prioridade oude-qualquer.dívídendo. -incorrido,' ou na
reducção durante qualquer tempo ou permanentemente dos,'divi
dendos pagaveis sobre elles, ou' a consolidação·em uma só categoria
das accões dequaesquer duas ou maiscatégorias ou''a subdivisão:das
aeções de uma .categorta-em.acções.de categorias .dífferentesj-ou.em
quaesquer alterações destes estatutos variandoou retirando quaes
quer vdireitos ouprivilegios ligados a acções da.classe ou em qual
quer-projecto para.a reducção do capital. da compauhía.que .afíectar
a classe de acções de uma maneira' 'não dilferentementeautorizada
por estes estatutos, ou a qualquer outro projecto para a repartição
(ainda que não seja de accõrdo com oadíreítos.légaes), .dos haveres
em dinheiro ou em especie na época ou antes da.Iiqnídaçüc.iou a
qualquer contracto para a venda na sua totalidade-ou em parte dos
bens' ou do .negocio da companhia, determinando o modo pelo qual
com respeito ás dífferentes :categorias de accionistas o dinheiro .da
dita compra será repartido, e; em geral consentir a qualquer alte
ração; contracto, compromíssoou arranjo, a-respeítordos-quaes as
pessoas votando sobre- as . mesmas poderiam .si fossede ! sui jUl'ÍS ia
possuíssem todas as acções daquella categoria, dar o seu consenti
mento ou 'entrar nelles, e tal resolução deverá ser obrigatoria a
todos os possuidores de acções da classe.

78. Qualquer assembléa para o fim da ultima clausula precedente
deverá ser convocada e conduzida em todos.os sentidos tão approxima
damente como possivel fôr do mesmo modo como umaassembléa geral
extraordinaria da companhia, comtantoquenenhum socio, não sendo
um director, tenha direito a aviso della ou a assistir a e11a, a menos
queelle seja um-possuidor de acçõesda classe que se tencíonaraffectar
pela delíberaçãoe que-nenhum voto deva ser dado, excepto com res
peito a uma -acção daque11a classe, e queo quorum em qualquer-tal
àssembléa deva ( com sujeição á disposição quanto a uma assembléa
adiada mais acima contida), ser socios que possuam ou apresentem
por procuração um decimo dasacções emittidas daque11a classe e que
em qualquer assembléa um escrutinio póde ser pedido pelo presidente
ou por escripto por quaesquer cinco socios presentes em pessoa ou por
procuração, .e com direito a votar na· assembléa ,

IV. DIRECTüRES

1. NmfERO E NOJfEAÇÃO DE DillECTORES

7!l. Ü numero de directores não deverá. ser 'menos do que dous
nem mais do que sete.

80. AcompàÍlhia poderá de tempos a tempos em assembléa
.geral e dentro' dos limites mais acima providos; augmentan ou re
duzir '0 numero de dírectores que na 'occasião estiverem em exer-
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cicio, e ao passar qualquer delíberaçãc.para um augmento.ipoderá
nomear oaddicional díreetor ali dírectores necessaríos .para, levar
a mesma a effelto, e poderá também determinarem que ordem
'tal numero augmentado ou reduzido terá de deixar o, posto i mas
este estatuto não deverá interpretar-se como autorizaudo a,:ce
mocão de um director .

• Si.' Os directores que contlnuarem, ou director, si fôr' só um,
podarão funccionar não' obstante quaesquer vacaturas no conselho
de administração, comtanto que' si o numero do .couselho de admi
nistração fôr menos do que o mínimo prescripto, os restantes di
rectores nu dírector deverão em seguida nomear um addíclonal
director 'ou directores para preencher tal minimo, ou convocar'
uma assembléa geral da companhia para o fim de fazer; tal
nomeação.

82. Os directores deverão ter poder de a qualquer tempoe de
tempos a tempos nomear qualquer outra pessoa como um dírector,
quer para occupar uma vacatura casual, quer como umaaddição
ao conselho de administração, mas de modo que o mumero total de
directores não exceda em nenhuma oceasião o numero maximo es
tipulado como acima dito. Mas qualquer díreetor assim nomeado
deverá occupar o posto sómente até a seguinte proximaassembléa
geral ordinaria da companhia e deverá então ser elegível para
reeleição .

. 83. Nenhuma pessoa, além de um direetor que se retire, de
verá. ser eleita, um directur (excepto como um primeiro director ou
um directornomeado pelo conselho de administração) e menos que
aviso pelo menos 14e não mais do que 2idiasinteiros seja deixado
na..séde social da companhia, da intenção de propol-o, juntamente
com um aviso por escripto dado por elle de sua boa vontade de ser
eleito.

84" Os primeiros directores deverão ser as pessoas que rapem no
meadas por escripto, quer seja depois quer seja antes da incorporação
da companhia por uma maioria dos subscríptores da escrlptura de .as
sociação ,

2. DIRECTORES AI,TERNATIVOS

85. Um director poderá, por eserípto assígnadopor eUe mesmo,
nomear qualquer pessoa de quem o conselho de administração possa
approvar para ser seu substituto; a qualquer dito substituto terá, en
quanto esteja agindo na capacidade de tal substituto, o direito de es
tar presente e de votar as reuniões dos dírectores, e possuirá e poderá
exercer todos os poderes, direitos, deveres é autoridades do director
que o nomeou. Previsto sempre que nenhum tal nomeamento poderá
ser efflcaz a não ser, ou até que a approvação do conselho de admi
nistração por uma maioria composta de duas terceiras, partes de· toda
do conselho de administração, terá sido dada e registrada no registro
das minutasdos dlrectores. Um direetor poderáaqualquer momento
que deseje revogar: a nomeação-de um substtt~~ paI' elle nomeado; c,
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sujeito a dita approvação supra citada, nomear outra pessoa em 'seu
legar, e si um director fallecer ou deixar de continuar no seu cargo de
director, a nomeação do seu substituto deixará então de subsistir.

86. Uma pessoa agindo como substituto de um director não será
obrigada a possuir qualquer qualificação nem será considerada como
sendo um agente do dírector que a nomeou, mas com respeito a todos
os'seus proprios actos e revelias será ella sómente considerada, respon
savel para com a companhia como si a dita pessoa ella mesma fosse
um director, e terá o direito igual á indemnização. A remuneração, de
qualquerdito substituto será pagável da remuneração queíór .pagavel
ao director .que o nomeou, a consistirá de uma- tal parte da remune
ração ultima mencionada, qual se tenha concordado entre o substituto
eo directorque o nomeou.

3. QUALIFICAÇÃO E RE)[lRiERAÇ,\O DOS DIRECTORES

87. A qualificação de um director deverá ser a posse de 50 acções
preferidas participantes da companhia, e si ainda não estiver quali
ficado deverá obter a sua qualificação dentro dos dois mezes a contar
da data de sua nomeação.

88. Osdirectores deverão ter direito a receber como remuneração
em cada anno a somma do f. 2.500. Areferida remuneracão será divi
dida entre os directores em taés proporções e maneira corno'elles de
tempos a tempos combinarem, ou na falta de convenio em partes
íguaes, E qualquer director que occupar o postopor parte de um anno
terá direito a uma parte proporcional de tal remuneração. A companhia
em assembléa geral poderá augmentar ou diminuir a quantia de .tal
remuneração, quer permanentemente quer por um anuo ou prazo
maior.

4. PODERES DOS DIRECTORES

89. O negocio da companhia deverá ser dirigido pelo con
selho de administração o qual poderá pagaras despezas de ou
íncídentaes a formação, registro e annuncios da companhia, e a
emissão do capital della , O conselho de administração poderá
exercer todos os poderes da companhia, .com sujeição, não obstante,
as provisões de quaesquer leis do Parlamento ou, destes estatutos,
e a taes regulamentos (que não forem inconsistentes com quaes
quer taes provisões ou com estes estatutos), como fôr prescripto
pela companhia em assembléa geral, mas nenhuns regulamentos
feitos pela companhia em assembléa geral deverão invalidar qualquer
acto prévio do conselho de administração que seria valido si.taes
regulamentos não tivessem sido feitos.

90. Sem restringir a generalidade dos poderes precedentes, o
conselho de administração poderá fazer as seguintes causas:

a) Estabelecer conselhos de administração locaes, commlssões
locaes para gerencía ou consulta ou agencias Iocaes no Reino Unido
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ou no estrangeiro, e nomear qualquer um ou mais do seu proprio nu
mero delles, ou qualquer outra pessoa ou pessoaspara seremmembros
com taes poderes e autoridades, sob taes regulamentos, por tal prazo
e com tal remuneração como elle julgar conveniente, e poderá de
tempos a tempos revogar qualquer nomeação,

b) Nomear qualquer pessoa ou pessoas que seja um director
011 dlrectores da companhia ou não, para possuir em fídel comisso
para a companhia quaesquer bens pertencentes á companhia, ou nos
quaes ella fõr interessada, ou para quaesqueroutros fins, e outorgar
e fazer todos taes instrumentos e cousas que forem necessarias com
relação a qualquer tal fidei comisso

c) Nomear, para outorgar qualquer instrumento ou transigir
qualquer negocio no estrangeiro, qualquer pessoa ou pessoas
procurador ou procuradores do conselho de administração ou da
companhia com taes poderes como julgar conveniente, incluindo
poderes para comparecer diante de todas as próprias autoridades e
fazer todas as declaracões necessárias de maneira a habilitar as
operações da companhia a serem feitas com validade no estran
geíro.

d) Contrahir empréstimo de ou levantar e garantir qualquer som
ma-ou sornmas de dinheiro sobre tal garantia e sobre táestermos I'P,

lativamente a juros ou doutro modo, corno ellejulgar conveniente, e
para o fim de garantir as mesmas e os juros, ou para qualquer outro
fim, crear, emittir, fazer e dar respectivamente quaesquer perpetuas
ou remíveis debeniures ou debeniures stok ou qualquer hypotheca ou
onus sobre a empreza ou a totalidade ou qualquer parte dos bens pre
sentes ou futuros, ou capital nao chamado da companhia, e quaesquer
debentures, debeniure stok e outros valores poderão ser feitos transfe
riveis livres de quaesquer equidade, entre a companhia e a pessoaa
quem os mesmos forem emittidos; eomstanto que o conselho de admi
nistração não deverá, sem o consentimento de urna assembléa geral
da companhia, assim obter emprestado ou levantar qualquer somma
de dinheiro que faça a quantia obtida emprestada ou levantada pela
companhia, e então em suspenso, exceder cinco vezes o capital da
companhia então emittido.

e) Fazer,. saccar, endossar e negociar respectivamente notas .pro
missorias, lettras, cheques, ou outros Instrumentos negociaveis, .com
tanto, que toda a nota promissoria, lettra, cheque, ou outro instru
mento negociavel saccado, feito ou acceito, sejaassignado por talpes
soa ou pessoas como /) conselho de administração nomear para esse
fim.

f) Empregar ou emprestar os fundos da companhia não precisos
para uso immediato, em ou sobre taes garantias como elle julgar
conveniente (não sendo acções da companhia) e de tempos a tempos
transpor qualquer emprego de dinheiro.

g) Dar a qualquer director que fõr requisitado, a ir ao estran
geiro ou a prestar qualquer outro serviço extraordinario, tal remu
neração especial pelos serviços prestados, comojulgar próprio. .

h) Vender, alugar, trocar, ou de outro modo dispor, de, absoluta
ou condicionalmente, todos ou qualquer parte .dos bens, privilegias e
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emprezas da companhia, em taes termos e condições, e por tal cousi
deração como elle julgar conveniente:

Estampa):' o sello social em qualqer documento, comtanto que tal
documento seja também assígnado por um dírector e referendado pelo
secretario ou outro empregado nomeado para esse fim pelo conselho
de administração:

Exercer os poderes da lei de IBM relativa aos sellos da compa
nhias (é da lei de 1882, Registros Coloniaes relativa a companhia), os
quaes poderes aqui são dados á companhia:

5. AD3lINISTRADORES GERENTES

91. Os directores poderão de tempo em tempo nomear qualquer
director ou dtrectores para serem admínístrador-gerente ou adminís
tradores-gerentes dos negocias da companhia, quer rseja por um pe
ríódo fixo'quersem nenhuma limitação emquanto ao periodo durante
o qual elle ou-elies hão de ficar com o dito cargoç.delle ou delles;

92. A remuneração de qualquer administrador-gerente será fixa
da de tempo em tempo pelos directores; e poderá ser effectuada .nuer
seja como salário, commissão ou partícipação nos' benefíclos; ou por
um ou todos destes modos, e quer em addíção a parte que lhe corres
panda da' remuneração assígnada aos directores, querem qualquer
outra fórma ,

93. Um administrador gerente não poderá, durante o tempo em
que tenha o dito cargo, ser sujeito a ter que se aposentar pela rotação
e não se 'far;í.'conta 'delle em determinara rotação do aposentamento
dos.dírectores ; mas hà de ser elle sujeito as preseripções.de qualquer
contraoto que haja,eutre elle e a companhia obrigado a sujeitar-se
ás mesmas prescripçõesemquanío a sua demissão, resignaçãoçquali
fícação ou qualquer outra cousa, o mesmo que 'os outros dícectónes.

94. Os dírectores poderão' de tempo em tempo confiar e conferir
sobre um adrnínístrador-gerenté pelo tempo ej(istente quaesquer . dos
poderes que baixo estes estatutos os dírectores pédem exercer segundo
julguem conveniente, e poderão conferir Os ditos poderes por durante
tal tempo, e para serem exercitados para taesftnseobjectcs..» sobre
taes termos econdições, e com tàes restrícções quaes elles julguem con
venientesye poderão conferir os ditos' poderes quer seja collateral
mente com, quer a exclusão dee em substituição de todos ou quaes
quer dos poderes dos dírectores: a esse respeito; e, poderão, de tempo
em tempo, revogar, retirar ou modificar todos ou quaesquer dos ditos
poderes. .

6. PROCEDBfENTO DOS DlRECTORES

95. O conselho de administração poderá reunir-se para despachar
negocios, adiar e de outro modo regularizar as suas reuníões como jul
gar conveniente, e poderá determinar o quorum. uecessarío 'para a
transaccão de negocíos. Até que de outro modo fÔl' fixado,o quorum
deverá ser dous direetores: Não será necessarlo dar notificação avi-
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sandó uma reuniao dos directores a' qualquer dírector .que se ache
ausente do Reino Unido.

96. O presidente ou qualquer dos directores poderá .em qualquer
occasíão convocar uma reunião do conselho de administração,

97. Questões que se offerecerem emqualquer reunião ,deve~ão

ser decididas por uma maioria de votos, e no caso de uma igualdade
dê votoso presidente deverá ter um segundo ou votá de desempate.

98. O conselho de administração poderá elegerúm presidente
e presidente substituto das suas reuniões e detérminar O. prazo du
rante o qual elles tiverem de occupar o posto; mas si 'nenhum tàl
presidente ou presidente substituto fôr eleito, ou si nem ° presi
dente nem o presidente substituto (si houver algum) estiver presente
na occasíão nomeada para a reunião da assembléa, os directores
presentes .deverão ,escolher, algum do numero delles para senpresí-
dente de tal assembléa , . '

99. O conselho de administração poderá delegar qualquer dós
seus poderes, que não sejam. os poderes. de. contrahir emprestimos
e fazer chamadas, a commissões, consistindo de tal membro ou
membros da sua corporação como elle julgar çoiiveníente, Qualquer
comniissão assim formada deverá, no exercícío ' dos poderes assim
delegados.conformar-se com quaesqúer regulamentos que ,de tempos
a tempos forem impostos a ella pelo conselhodé administração.

100. As reuniões e procedimento de qualquer tal cómmíssâo,
consistindo de dous ou mais membros, deverá SeI' governada. pelas
provisões aqui contidas para regularizar as reuniões e procediIÍleiÚo
do conselho de administração, tanto quanto asmesmas fôremapplica
veis a ellas,e não forem invalidadas por quaesquer regulanientos feitos
pelo conselho de administração sob a ulríináclausula. precedente.

101. Todos os actos feitos por qualquer reunião (lá conselãode
administração, de uma .commlssão docoriselho de administração
ou por qualquer pessoa tunceíoriando como director;deverão~rião
obstante ser depois deseobertoque houve alguma fa,rta na nomeação
de qualquer director ou pessoa funccionarído como fica. dito, ou que
elles 'ou qualquer delles.estavam desqualificados;,ser válidos como si
toda tal pessoa tivesse, sido devidamente nómeadàe.estivesse 'qualí-
fícada para ,ser um director. '. '
, '102. O conselho de administração deverá. fazer 'lavrar aetas
em livros providos para tal fim, .de todlls .as;dêliberações e expe
dientes deassembléas .geraea e das reuniões doconselhó de admí
nístração ouc~mmissões do conselho.de adIÍlinistração e,qu,aesquer
de taes actas, si-forem .assignadas por qualquer pessoa corno. sendo
o presidente da assembléa a que ellas se referem ou em qúe éIlas
forem lidas, deverão ser recebidas comoevidencia conelusívé' dos factos
nella declarados.

7.DESQUALLFICAÇAO DOS DIRECTORES

103. O posto de director deverá ficar vago :
a} si sem a saneção de uma assembléa geral, élle oceuparqual

quer posto ou logar lucrativo na companhia, além' dOfidei comniisso
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dos portadores de qualquer tlebentures ou debentures-stok ou qual
quer outro posto ou logar lucrativo autorizado neste documento;

-b) si elle se tornar enfermo do espírito, fallir ou fizer composição
com os seus credores;

c) si durante o prazo de dous mezes, a contar da data da sua no
meação, não tiver obtido a sua qualificação, ou si depois do elito prazo
elle deixe a qualquer tempo de possuir a sua qualificação.

Uma pessoa que se aposeute baixo esta sub-clausula não será
capaz de ser renomeado como director da companhia a não ser que
tenha obtido a sua qualificação outra vez.

d) si elle mandar au conselho de administração a sua resignação
por escripto ;

e) si elle estiver ausente das reuniões do conselho de adminís
tração continuadamente durante seis mezes sem o consentimento do
conselho de administração.

104. Nenhum director deverá ser desqualificado pelo seu posto
para contractarcom a companhia quer seja como vendedor, com
prador ou de outro modo, nem deverá qualquer tal contracto
ou arranjo feito por ou em representação da companhia, no qual
qualquer director for de qualquer modo interessado,' ser evitado,
nem deverá qualquer director que assim contracte, ou que, assim
seja interessado,' ser sujeito a dar conta á companhia, de qualquer
lucro realizado por qualquer tal contracto ouarranjo por, motivo de
tal director occupar aquelle posto, ou da relação fiduciaria 'por isso
estabelecida.

~enhum director deverá como director votar com respeito. a
qualquer contracto ou arranjo no qual elle for assim interessado
corno fica dito, e a natureza do seu interesse deverá ser divulgada
por ellena reunião do conselho de administração em que o contracto
ou arranjo for 'determinado, si o seu interesse existir então.. ou em
qualquer outro caso na primeira reunião do conselho de adminis
tração dapois daacquísição do interesse delle; mas essa prohibíção
contra o votar não deverá applicar-se aos convenios mencionados no
estatuto B, nem a nenhuns assumptos que originem delles, nem a
qualquer contracto feito pela ou por conta da companhia para dar
aos directores 'ou a. qualquer delles qualquer garantia como indemnl
zacão ou em respeito de adiantamentos feitos por elles, ou por qual
quer delles, ou' a qualquer contracto 'ou operaçao feito com uma cor
poração da qual os directores desta ,~ompanhiaouqualquer delles,
sejam directores ou membros, e podera a qualquer tempo ou tempos
ser suspensa ou relaxada até qualquer ponto por uma assembléa
geral. ,

Uma notificação geral de que um director é director ou membro
de ou interessado em qualquer companhia ou firma especificada e
deverá se considerar como estando interessado em qualquer trans
accão ulterior com a dita companhia ou firma será julgada como de
claracão sufficiente abaixo esta clausula, e depois da dita notificação
geralnão será, necessário dar nenhuma notícía especial comrespeito
a qualquer transacção particular com a dita companhia ou firma.
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s. RETmADA E DEPOSIÇÃO DOS DIRECTORES

105. Na assembléa geral ordinaria do anuo de 1\)12 e na assem
bléa geral ordinaria em cada subsequente anno, um terço dos díre
ctores na occasião, ou si o seu numero não for um multiplo ele tres,
então o numero mais proximo a um terço, deverá retlrar-se do posto.

Um director gerente não deverá, emquanto continuar a exercer
esse cargo, estar sujeito a retirada, segundo esta clausula, ou ser .con
tado ao averiguar-se O numero de directores que tiverem de se retirar.

106. Os directores que tiverem de se retirar deverão ser aquel
les que tiverem estado 11a mais tempo no posto. No caso de igualdade
neste sentido, os directores que tiverem de se retirar, a não ser que
concordem entre si, deverão. ser determinados por sorte.

107. Um director que se retire deverá ser elegível para a
reeleição.

lOS. A companhia na assembléa geral em que quaesquer díre
ctores tiverem de. se retirar, deverá: sujeita a qualquer deliberação,
reduzindo o numero de directores, preencher os legares vagoe..no
meando igual numero de pessoas.

109. Si em qualquer assembléa em que os directores deverem ser
eleitos, os lagares de quaesquer dírectores que se retirarem não forem
preenchidos, então, com sujeição a qualquer deliberação que reduzir
o numero de directores, os directores que se retirarem, ou taes dcIles
que não tiverem tido os seus lagares preenchidos e tiverem desejos de
funccionar, deverão ser considerados ter sido reeleitos.

110. A companhia em assernbléa geral poderá, por uma delibe
ração extraordinaria, depor qualquer director antes da terminação do
seu prazo de posto, e poderá, por uma deliberação ordinaria, nomear
outra pessoa em lagar delle.

A pessoa assim nomeada deverá occupar o postosómente durante
tal tempo, como o director em cujo lagar ella for nomeada teria oc
cupado o mesmo si não tivesse sido deposto, mas esta disposição não
deverá evitar que elle seja elegivel para reeleição.

9. lNDE)INIZAÇ10 DOS mRECTORES, ETC.

:lH. Todo o director, empregado ou creado da companhia deverá
ser indemnizado dos fundos della contra todas as custas, gastos, des
pezas, perdas e responsabilidades incorridas por elle na conducção do
negocio da companhia ou no desempenho dos seus deveres; e nenhum
director ou empregado da companhia deverá ser responsável pelos
actos ou omissões de qualquer outro director ou empregado, ou por mo
tivos deIle ter tomado parte em qualquer recebimento de dinheiro não
recebido por elle pessoalmente, ou por qualquer perda por. cansa de
defeito do titulo a quaesquer bens adquiridos pela companhia, ou por
causa da insufficiencia de qualquer garantia em ou sobre a qual
qualquer dinheiro da companhia tiver sido empregado, ou por qualquer
perda incorrida por causa de qualquer banqueiro, corretor, ou outro
agente ou sobre qualquer outro fundamento, seja qual for a não ser os
actos ou faltas de sua própria livre vontade ..
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V. CONTAS E DIVIDENDO

1. CONTAS

112. O conselho de administração deverá fazer com que sejam
guardadas contas do activo e passivo, recebimentos e despesas da com
panhia.

113. Os livros de contas deverão ser guardados na séde social da
companhia, cu em tal outro lagar ou lagares como o conselho de admi
nistração julgar conveniente. Excepto por autoridade" do conselho de
administração ou de uma assembléa geral, nenhum sacio deverá ter
direito como tal a ínspeceíonar qnaesquer livrosoupapeis da com
panhíaalénr dos registros de sacias e de hypothecas, e dos possuidores
de tlebenture ou de debeniure-stok, e as cópias de quaesquer ins
trumentos, constituindo qualquer hypotheca ou gravame e que exija ser
registrado sob as leis das companhias. O emolumento que se deverá
pagar por cada ínspeeção do registra de hypothecas por qualquer
pessoa quenão seja um membro ou credor da companhia será a quantia
de um xelim ou qualquer emolumento menor que o conselho de admí
nistraçãopossa fixar de tempo em tempo.

114. Na assembléa geral ordinaria em cada annoo conselho de
administracão deverá snbmetter- aos sacias um balance e conta de
lucros e perdas tirado até tão recente data como fõr praticavel e re
visadas como em seguida será provido, acompanhado de um relataria
do conselho de administração sobre as transacções da companhia du
rante o tempo coberto por taes contas.

115. Uma cópia de tal balanço e relataria deverá durantesete
dias previamente a assembléa ser mandada aos sacias e aos portadores
de debenture ou tlebenture-stok da companhia da maneira em que os
avisos são ordenados aqui em seguida a ser"dados aos sacias, e duas
cópias de cada um dos ditos documentos serem enviadas ao mesmo
tempo ao secretario do departamento de aeções e emprestímos da
Bolsa de Londres.

2. REVISÃO DE CONTAS

H6.Uma vez pelo menos em cada anno, depois do anno em que
a companhia tiver sido incorporada, as COntasda companhia deverão
ser examinadas e a exactidão dos balanços, conta de lucros e perdas
verificada por um contador ou contadores,

117. A companhia a cada assembléa geral ordinaria nomeará
um contador ou contadores qúe assumirão esse cargo até aproxima
assembléa geral ordinaria, e as providencias seguintes terão effeito,
é dizer;

iJ Sí o nomeamento de contadores não for feito na occasião de
uma assembléa geral ordínaría, o Ministerio do Commercio poderá,
contra requerimento de qualquer membro da companhia. nomear um
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contador da companhia para o armo vigente e fixar a remuneração
que R companhia lhe deverá. pagar pelos seus serviços:

2) Um dírector ou official da companhia não poderá ser nomeado
contador da companhia.

3) Os primeiros contadores da companhia 'poderão ser nomeados
pelos dírectores antes da assembléa constitutiva exigida pelas leis, e
quando forem assim nomeados poderão permanecer no seu cargo, até
a primeira assembléa geral annual, a não ser que se tenha prévia
mente aposentado por uma resolucãodos accionistasem .assembléa
geral, em cujo caso os accionístas presentes á dita reunião poderão
nomear os contadores.

4) Os directores da companhia poderão encher qualquer vaga ac
cidental que se pOSSR produzir no cargo de contador, mas emquanto a
dita vaga continuar, o contador ou contadores sobreviventes ou per
manecentes (si algum houver) poderão agir.

!j) A remuneração dos contadores da companhia será fixa pela
companhia, na occasião de uma assembléageral, excepto que a "e
muueração de quaesquer contadores nomeados antes da assembléa
constitutiva exigida pelas leis, ou no intuito de encher qualquer vaga
aeeidental, poderá ser fixa pelos directores.

6) Cada contador da companhia terá o direito de ter accesso a
todos os momentos aos livros e contas e peças justificativas da com
panhia, e terá direito de exigir dos directores e efficiaes da companhia
qualquer informação e explicação que possa 'ser necessaría para o des
empenho dos deveres dos contadores; e os-contadores hão de sub
metter-umvrelatoriovaos membros 'com respeito ás contas por elles
examinadas e sobre cada balanço de contas que se submetta á com
panhia na oocasiãoda assembléagerakdurante o período da gerencia
do seu cargo e em cada. um de todos dos ditos rela.torios deverão
declarar se poderão ou não obter todas as informações e explicações
que lhes eram precisas, e se, na sua opinião, o vbalanço de contas
mencionado DO seu relatório está bem redigido de 'modo a mostrar
de um modo verdadeiro e exacto o estado dosnegocíos da. compa
nhia, segundo o melhor das suas informações e das explicações que a
elles lhes foram fiadas e segundo se acha indicado pelos livros
da companhia.

7) O balanço de contas deverá ser assígnado por conta da junta
de directores por dons dos directores da companhia, ou se unicamente
houver um director, por esse director, e o' relatorío elos contadores
será annexo ao balanço de contas, ou 'elitãb Incorporar-sé-ha no pé do
balance de contas uma referencia ao relatorlo e o relatorio ler-se-ha
perante a companhia na occasião da assernbléa geral, e será acces
sivel para a inspeccão de qualquer accionista , o qual terá direito a
ser fornecido com uma cópia do balanço de .contas e do relatorio dos
contadores contra o pagamento de. não mais de seis dinheiros por cada
cem palavras.

8) Nenhuma outra pessoa, sinüo o contador que se retira, terá
direito a ser nomeado contador a uma assembléa geral a não ser que
uma notificação deuma intenção ele nomear essa pessoa parao cargo
de contador tenha sido apresentada por um accíonlsta da companhia
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não menos de qus 14 dias antes da assembléa geral annual, e a com
panhia: deverá. mandar uma cópia da dita notificação ao contador que
se esteja retirando, e ha de notificar o mesmo aos accionistas, quer
seja por annuncio ou em qualquer outra fórma que os estatutos per
mittam, não menos de sete dias antes da assembléa geral annual.
Previsto sempre que se depois que se tenha dado a dita notificação
com respeito á intenção de nomear um contador, uma assembléa
geral annual venha a ser convocada para uma data a -l4 dias ou
menos depois que a notificação fora dada, a notificação, apezar de
não ter sido dada dentro do prazo exigido por.esta estipulação, será.
não obstante considerada como tendo sido dada devidamente de ac
cõrdo com os intuitos da mesma, e as notificações que se devem
mandar ou ser dadas por companhia, poderão em vez de ser mandadas
ou dadas dentro do prazo estipulado por esta condição, ser mandadas
ou dadas ao mesmo tempo que a notificação convocando a assembléa
geral annual,

3. CAPITAL DE RESERVA

118. A junta poderá. antes de recommendar qualquer dividendo
por de lado uma parte dos lucros da companhia segundo julgar conve
niente para formar um capital de reserva, destinado a fazer face-a
depreciação ou eventualidades, ou para dividendos especiaes ou gra
tificações, ou para igualar dividendos, ou para as reparações ou ma
nutencão de qualquer propriedade da companhia ou para taes outros
objectôs quaes a junta julgue ser conducentes para os fins da compá
nhia, ou para qualquer delles, e o mesmo poder-se-lia applicar de
conformidade de tempo em tempo na fórma em que a junta deter
mine; e a junta poderá, sem passar os mesmos para a conta de re
serva, levar á. conta nova quaesquer lucros que julgarem não ser pru
dente repartir.

:1.19. A junta poderá. empregar as sommas que assim forem
postas de lado para a conta de reserva em taes fundos (excepto em
acções da companhia) que julguem convenientes, e de tempo em
tempo operar com e variar os ditos empregos de fundos e dispor
de todos ou de uma parte delles em proveito da companhia, e di
vidir o capital de reserva em taes fundos especiaes quaes julgar con
venientes, com pleno poder de empregar o activo que constitue o
capital de reserva no negocio da companhia e sem ter a obrigação
de conservar o mesmo separado do outro actívo.

4. DIVIDENDOS

120. A companhia em assembléa geral poderá declarar um divi
dendo para ser pago aos socios, segundo os direitos e interesses delles
nos lucros, mas nenhum maior dividendo deverá. ser declarado do que
fõr r.ecommendado pelo conselho de administração.

121. Sujeito a quaesquer direitos de procedencia que se possam
dar sobre a emissão de quaesquer acções, os lucros da companhia
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capazes de serem dístríbuídos serão appÍicados em primeiro Iogar ao
pagamento de um dividendo cumulativo, á razão de sete por cento
ao anno sobre as sommas pagas sobre as acções de preferencia com
direito a participação da companhia, comtanto que não tenham sido
sommas pagas adeantadamente Dor conta das chamadas, e em se
gundo lagar o resto dos ditos lucros será distribuido com respeito a
uma metade dos mesmos como dividendo entre os possuidores das
acções referidas, e com respeito á outra metade dos mesmos entre os
possuidores de acções de preferencía com participação como dividendo
ulterior, de conformidade com as sommas pagas sobre as ditas aeções
possuidas por elles respectivamente, comtanto que não forem sommas
pagas adeantadamente por conta das chamadas.

122. Quando na opinião do conselho de administração a posição
da companhia permittír dividendos interinos poderão ser pagos aos
socios por conta do dividendo para o anno então corrente. ,

123. O conselho de administração poderá deduzir dos dividendos
os juros pagaveis a qualquer socio todas taes sommas de dinheiro que
forem devidas por elle á companhia por conta de chamadas ou de
outra fórma.

124. Todos os dividendos e juros deverão pertencer e ser pagos
(sujeitos ao direito de retenção da companhia) áquelIes socios que
estiverem no registro da data em que tal dividendo fór declarado ou
na data em que tal juro fór pagavel respectivamente, não obstante
qualquer subsequente transferencia ou transmissão de acções.

1-25. Si varias pessoas forem registradas como possuidoras em so
ciedade de qualquer acção, qualquer uma das taes pessoas poderá dar
recibos efficazes por todos os devidendos e juros pagaveis com res
peito a ella ,

126. Nenhum dividendo deverá vencer juros da companhia.
127. Até que fique deo utra fórma determinado qualquer divi

dendo, gratificação ou juro pagável em dinheíro aos possuidores de
acções registradas, será pago por cheque ou por mandado enviado pelo
Correio dirigido ao possuidor ao seu endereço registrado ou no caso
do co-proprietarlo, dirigido ao accionista cujo nome esteja íns
cripto primeiro no registro com respeito ás acções. Todo dito cheque
ou mandado será feito pagável á ordem do accíonista registrado, e no
caso de co-proprietarlos á ordem doaccíonísta cujo nome esteja íns
cripto primeiro no registro com 'respeito ás ditas acções a não ser que
os ditos co-proprietarios o ordenem de outra fórma, e será enviado ao
risco delle ou delles,

VI. AVISOS

'128. Um aviso poderá ser dado pela companhia a qualquer socio,
quer em pessoa, quer pelo Correio, em uma carta franqueada ende
reçada a tal sacio no seu endereço registrado.

129. Qualquer sacio que residir íóra do Remo Unido poderá. in
dicar endereço dentro do Reino Unido, no qual todos os avisos de
verão ser dados a elle, e todos os avisos dados em tal endereço de-
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verão ser considerados como bem dados. Si elle não .tíver indicado
um tal endereço elle não deverá ter direito a nenhum aviso.

130-. Qualquer aviso si Iór dado pelo Correio deverá ser consíde
rado como dado no dia em que elle tiver sido lançado no Correio, eao
provar-se que tal aviso foi dado deverá ser suíficiente provar se o
aviso foi propriamente endereçado e lançado no Correio.

-131. Todos os avisos, que tiverem de ser dados aos sacias, de
verão, com respeito a qualquer' aeção a que pessoas tiverem direito
em sociedade, ser' dados a qualq uer de taes pessoas que estiver indi
cada primeíro no registro de socios, e um aviso assim dado deverá ser
snlliciente aviso a todos os possuidures de tal aceno

-132. Todo o testamenteiro, administrador, conrmíssario ou fídeí
corumissario em bancarrota OU liquidação, deverá ser absolutamente
obrigado por' cada aviso assim dado, como fica dito, si Iór mandado
para o ultimo endereço registrado de tal sacio, não obstante a com
panhia ter tido aviso da morte, loucura, fallencia ou incapacidade de
tal sacio.

13:3. Todos os avisos deverão ser considerados ser dados aos pos
suidores de uxirrants de acções si tiverem sido aununciados uma VéZ
em duas folhas de noticias dia rias de Londres e a companhia não de
verá ser obrigada a dar qualquer- aviso aos possuidores de uiarrants
de qualquer' outra maneira.

R. Cliarles ~[oir, ''28, Austin Friars, E. C. Negociante.
T. lI[. C. Steuart, 84, Bishopsgate Street Withín, E. C. Nego-

ciante.
\V. B. Gauld, lu, Danavas Avenue, Muswell Híll, N. Contador.
'V. Hell,6, Gurney Street, New Kent Road, S. E. Empregado,
A. R. Bcnuet, s, WargTave Avenue, Stamford Hill, N. Se-

cretario.
Adriau Vivas, 2:1, Norland Squaru, \V. Empregado.
,L Mnckensie, 7, Union Court, E. C. Propriecario.
Iíatada no día :?2 de fevereiro de 1!lO\).
Testemunha da assiguattu'a supra de J. Mack011siu.-- F. LV.

Chaplc, 55, Bíshopsgute Sn'eet.- Wilhin ]~; C., solicitadores.
Testemunhas das assiguaurrus restnntcs i-c- E. ltccluinlsou, em

pregado dos Sl'S. "\rlJ1age &: Chuple, :j:j, Bishopsgato S~1'eet.- nri
tliin, solicitadores.

(SJIlo) - É t;úlÚl IbL- H. F. Burtleü, registrador de sociedades
auonymas.
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DECRETO N. 7.439 -DE 11 DE JUNHO DE 1909

~81

Concede autorizacãori «Cruzeiro :\lining a nd Flnaucc Company, Limitcd», para

funccionar na Republica.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, atten
dt:nd.o ao que requereu a Cruzeiro JlillillI; anâ Fill.111Ce CompallT,
Limited, devidamente represeutada, decreta:

Artigo unico. E' concedida autorização á Cruzeiro Mining and
Finance Company; Limited, para funccíonar na República com os es
tatutos que apresentou, mediante as clausulas que a este acompanham,
assignadas pelo ministro LÍe Estado da :Indústria, Viaçâo :e Obras
Publicas, e ficando a mesma companhia obrigada a cumprir as forma
lidades exigidas pela legislação em vigor.

Rio de Janeiro, Il de junho de IgOS),Jlo da República.

AFFONSO AUGUSTO .MOREIRA PENNA.

Miguel C'.1117loll du Pin e Almeida,

Clausulas que acompanham o decreto n , 7.439, desta data

A Cruzeiro Miniug and Finance Company, Limite-i, é obrigada a
ter um representante no Brazil com plenos e illimitados poderes para
tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem, quer
com o Governo, quer com particulares, podendo ser demandado e
receber citação inicial pela companhia.

II

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos unicamente
ás respectivas leis e rezulamentos e á jurisdicção de seus tribunaes
judiciários ou administrativos, sem que, em tempo alg-um, possa a
referida companhia reclamar qualquer excepção fundada em seus es
tatutos, cujas disposições não poderão servir de base para qualquer
reclamação concernente á execuçãodas obras ou serviços a que elIes se
reterem,
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Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração
que a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos. Ser-lhe-há
cassada a autorização para funccíonar na Republica, si infringir esta
clausula.

IV

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

V

A ínfracção de qualquer das clausulas, para a qual não esteja com
miuada pena especial, será punida, com a multa de 1:000$ a 5:000$ e,
no caso dereincidencía, pela cassação da autorização concedida pelo de
creto em virtude do qual baixam as presentes clausulas.

Rio de Janeiro, I I de junho de 19°9. - Migue; Calmon dll Pin
e Almeida.

Eu abaixá assignado, traductor publico e interprete commercialju
ramentado da p~aça do Ri.o de Janeiro por nomeação da meritissima
Junta Commercial da Capital Federal:

Certifico pelo presente qne me foi apresentado um documento es
crípto no idioma inglez afim de o traduzir para o vernaculo, o que
assim cumpri em razão do meu offieio e cuja traducção é a seguinte:

TRADUCÇAO

A

l\f:ellloranduln de Associação da « C1'uzeirQ
l\f:ining and Finance COlllpany, Lilllited»

I. O nome da companhia é Cruzeiro MillÍlIg and Finance Com
pall)", Limiteâ,

2. O escriptorio registrado da companhia será situado na Ingla
terra.

3. Os fins para os quaes é organizada a companhia são:

a) locar, conseguir ou adquirir por concessão selecção, compra,
arrendamento ou de outra fórrna quaesquer direitos de minerar, minas,
concessõesde minas, de areias metalliferas e terrenos rnatalliferos, e ex
plorar, trabalhar, desenvolver e aproveitar os mesmos;
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b) procurar, moer, beneficiar, obter, extrabír, lavar, fundir, cal
cinar, refinar, arranjar, amalgamar, manipular e preparar para o mer
cado, quartzo aurifero e minerio de ouro, pedras preciosas, diamantes,
carvão, minerio de ferro, areias, terras metalliferas e outros metaes, sub
stancias míneraes e outras de qualquer especie e explorar quaesquer
operações metallurgicas e de refinação que possam parecer conducentes
a qualquer dos fins da companhia;

c) comprar, vender, refinar e negociar em metal em barra, em
espécie, cunhado, brilhantes e em pedras preciosas e metaes, areias e
terras de toda a sorte;

d) adquirir por compra ou de outra fórma quaesquer concessões,
outorgas, direitos, poderes, privilegios ou titulos que possam parecer
susceptiveisde aproveitar com vantagem para a companhia, e trabalhar,
desenvolver, explorar, exercer e aproveitar os mesmos;

e) explorar, estudar, examinar, escolher e adquirir terras, minas
e titulos de propriedade em qualquer parte do mundo e montar, en
viar e empregar expedições, peritos e outros agentes e em geral
explorar toda a sorte de negocios de estudos e exploração;

J) explorar o negocio de mineiros, donos de minas, constructores,
negociantes, depositarios de generos, hoteleiros, fazendeiros, criadores,
donos de pastos, transportadores de carga em geral, engenheiros, ne
gociantes de carvão, de madeira, contractantes, armadores, corretores
de navios, donos de cáes, trapicheiros e todos e quaesquer outros ge
neros de negocio que parecerem susceptiveisde dírecta ou índírecta
mente, aproveitar, desenvolver ou de qualquer sorte beneficiar os
direitos e bens da companhia, trazendo-lhe vantagens;

g) plantar, cultivar, preparar para o mercado, comprar, vender e.
negociar em borracha e em qualquer substancía relacionada com esse
producto;

h) adquirir por concessão, escolha, compra, arrendameno ou de
outra fórma e desenvolver os recursos e aproveitar quaesquer terra
e direitos de agua ou outros referentes ou comprehendidos em terras
pertencentes á companhia ou em que estiver ella interessada, e, espe
cialmente, demarcando e preparando terras para construcção, alugando
ou vendendo lotes, adeantando dinheiro ou fazendo contracto com os
constructores, arrendatarios ou outros, limpando, drenando, cercando,
plantando, cultivando, construindo, melhorando, lavrando, irrigando e
organizando o serviço de ímmigração e a fundação de cidades, villas
e povoações;

i) comprar, vender, permutar, exportar, manipular, preparar para
o mercado e negociar em mercadorias de toda a sorte e em geral, ex
plorar o negocio de commerciantes importadores e exportadores;

j) emprestar dinheiro nas condições que possam parecer conveni
entes e garantir a execução dos contractos ;

k) fazer contractos com governos, autoridades supremas municipaes,
locaesou outras, que possam parecer conducentes aos fins da companhia
ou a qualquer delles, e obter de qualquer desses governos ou autori
dades, quaesquer direitos, prlvilegíos e concessões que a companhia
julgar de conveniencia obter e explorar, exercer e cumprir esses
arranjos, direitos, privilegias e concessões ;
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,I) tomar emprestado GU levantar ou garantir o pagamento de di
nheiro e, para estes ou outros finsvhypcthecar ou gravar a emprezas
e todos ou qualquer parte dos bens e direitos da companhia, presentes
ou futuros, inclusive capital a realizar, e receber dinheiro em deposito
ou de outra fórma e crear, ernittir, fazer, sacar, acceitar e negociar de
bentures perpetuas ou resgataveis ou debctüure-siock, títulos ou outras
Obrigações, lettras de cambio, notas promissorlas ou outros instrumen
tos negociaveís ;

m) vender, alugar, desenvolver ou de outra Iórma dispôr das em
prezas ou de todos ou partedos bens da companhia, nos termos, com
poderes de acceítar em pagamento, acções integralizadas ou não, titulas
ou obrigações ou interesses em qualquer outra companhia;

1l) comprar, tomar de [arrendamento ou em troca, alugar ou ad
quirir de qualquer outra fónna bens inoveis ou immoveis, auxilias, di
reitos ou privilégios que a companhia julgar uteis ou convenientes a
qualquer fim de seu negocio e edificar e construir edificios e trabalhos
de qualquer especíe :

o) empregar dinheiro ou comprar, subscrever ou adquirir de
qualquer outro modo e possuir, vender, transferir, gravar e negociar
nas hypothecas, debeniures, .iebenture-stock, títulos, obrigações, fundos,
acções prelerenciaesou outras ou em titulos de qualquer Soberano, Es
tado, Governo, municipalidade ou outra autoridade publica qualquer, no
Reino Unido 0\1 nas colonías ou em qualquer Estado estrangeiro, ou de
qualquer corporacão, companhia, associação, trust, empreza ou asso
ciação incorpórada ou estabelecida na coníormidade das leis britanicas,
coloniaes ou de qualquer paíz estrangeiro ;

fi) adquirir quacsqucr desses titulos ou empregos de dinheiro supra
mencionados por meio de subscripção original, concurrencia, partici
pação .ern syndicatos ou outros, e quer estejam integralizados ou não, e
pagar chamadas feitas sobre os mesmos nas occasíões opportunas; ou
adquirir por outra fró.na quaesquer.obrignçõesa maior com os dinheiros
que na occasíão se tiver para empregar e vender ou dispor por outra
tórrna qualquer de qualquer execedente dos mesmos; subscrever taes obri
gações condicionalmente ou não e.em geral, vender ,trocar ou dispôr de
qualquer outro modo de quaesquer obrigações ou empregos de di
nheiros da companhia adquiridos ou que esta se tenha obrigado a ad
quirir ; empregar ou adquirir por nova compra ou de outro modo
quaesquer títulos ou empregos de dinheiro das especies enumeradas
acima, e variar os empregos de dinheiro ou obrigações que a com
panhiapossuir opportunarnente,

'1) organizar e constituir ou auxiliar a organização e formaç ão de
qualquer companhia anonyrna ou outras, com poderes para vir em au
xilio dessa companhia ou companhias, pagando ou contribuindo para
as despezas preliminares ou outras das mesmas companhias, e para agir,
como agentes dessas companhias e de quaesq uer Governos, Estados,
municipalidades, corporações ou outras autoridades publicas, na emissão
desuas acções, títulos, obrigações, debeniures e debenture-stocli, e na
ernpreza egaranría dessas emissões, e na garantia aos possuidores do
pagamento devido do principal e dos juros de títulos, obrigações, de-
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bcnturcs e del-cnturc-stocl: e na realização de emprestimos contra ga~

rantia dos mesmos, com particulares ou companhias publicas;

r) comprar 0:1 adquirir por outra forma, possuir em trust, fazer
adeantamentos, vender ou dispor de outra maneira qualquer de empre
gos, de dinheiro ou obrigações das espec1esmencionadas anteriormente;

s) adquirir e explorar todos ou partes dos negocies ou bens e em
prchender quaesquer responsabilidades de qualquer pessoa, firma, asso
ciação ou companhia que possuir bens convenientes a qualquer dos fins
desta companhia ou explorando qualquer negocio que :esta companhia
estiver autorizada a explorar, ou que possa ser convenícnternente explo
rado em combinação com o mesmo, ou que á companhia pareça sus
ceptivel de indirecta ou directamente trazer yantagens para esta com
panhia, o e em pagamento desse negocio .9ar dinheiro ou ernittir acções
integralizadas ou não, títulos ou obrigações desta companhia ;

t) consenuír o rezistro e reconhecimento lezal da companhia em
qualquer pai~ estrangeiro, ou em qualquer .coloma ou dependência da
Corôa Britaníca, e praticar os netos necessanos para explorar em
qualquer paiz estrangeiro, colonía ou dependencia qualquer acto que a
companhia julgar necessário ou conveniente;

11) pagar dos cofres da companhia todas as despezas que esta possa
legalmente fazer, em cumprimento do disposto no Companies Aetsde
1900 (lei das companhias de 1900) ou as despezas incidentes á formação,
registro e annuncío ou levantamento de dinheiro para a companhia e
emissão do seu capital, inclusive, corretagem e cornmissões par~ a ob
tenção de pedidos de subscripção, collocação ou tomadas de acçoe~, de.
bentures ou debenture-stock ; e requerer, a expensas da companhia, ao
Parlamento ou ao Governo de qualquer paiz estrangeiro, Estado ou
municipalidade, a ampliação dos poderes da companhia;

1') em geral, distribuir entre socios qualquer bem da companhia em
natureza ou especie ;

1J') explorar todos ou qualquer dos fins suprnmencionados como prín
cipaes, agentes, contractantes, trustees ou em outra qualidade ou em
sociedade ou juntamente com qualquer pessoa, firma, associação ou
companhia, em qualquer parte do mundo;

») fazer todas as cousas que forem incidentes ou conducen tes á
obtenção dos fins acima.

-lo A responsabilidade dos socios é limitada.
5 o O capital da companhia é de z 25.000, dividido em 25.000 acções

de a I cada uma. Estas acções, ou todas e quaesquer outras que possam
de futuro constituir o capital da companhia, poderão ser divididas nas
diversas séries e ter as preferencias, garantia ou privilegios, umas sobre
as outras, no tocante a capital, dividendo, direitos de voto ou outros
privilegies e faculdades que os regulamentos da companhia, em vigor,
em tempo opportuno dispuzerem ,

Nós, as diversas pessoas cujos nomes e enderecos vão abaixo es
pecificados, desejamos nos constituir em companhia, nos termos do pre
sente memorandum de associação, e respectivamente nos .obrigamos a
tomar o numero de acções do capital da companhia lançadas em frente
dos nossos respectivos nomes:
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Nornes, endereços e classificação dos
subscriptores

Numero de acções

que toma

cada subscriptor

F. N. Chapple - 55, Bíshopsgate Street Within E. C.
- advogado • . • . . • . • . . .• Uma

\Valter J. Hammond - The Grange , Knockholt, Kent
- engenheiro civil . . . . . . • .• Uma

.T. Mackenzíe -7, Union Court, E. C. - secretario. Uma
Wm , Seton Gordon - 22, South Audley St. vV. sem

profissão. . . . . • . . . . . . .. Uma
.Tohn Gordon - 22, South Audlev St. Víl.- engenheiro. Uma
vVilliam B. Pipkin - 55, Blshopsgate. St. Wíthín, E.

C - empregado. . . .. ..... Uma
E. Richardson - 55, Bishopsgate St. Within, E. C.-

empregado. Uma

Datado de 13 de agosto de 19°7. Testemunha da assígnatura
de F. N. Chapple-]. Mackenzie- 7, Union Court, E. C.- secre
tario.

Testemunha das restantes assignaturas de F. N. Chapple - 55,
Bishopsgate St. Within - E. C.- advogado.

Por cópia conforme, assignado: H. F. Bartlett - Registrador das
Sociedades Anonymas. (SeIladocom 1 sh.).

Cruzeiro l\:[illing' alld Fiuallce COlUpany,
li:nüted

Resolução especial- Votada em 35 de fevereiro de 1908 Con
firmada em 14 de dezembro de 1908.

Em uma assembléa geral extraordinaria da Cruzeiro Millillg and
Finance C017lpa1l)", Limited, devidamente convocada e realizada no es
criptorio da companhia 7, Union COUl't, Old Broad Street, na cidade de
Londres, aos 25 dias do mez de novembro de 1908, a resolução espe
cial abaixo transcripta foi devidamente votada; e em uma assembléa
geral extraordinária subsequente da alIudida companhia, tambem devi
damente convocada e realizada no mesmo logar, aos 14 dias do mez
de dezembro de 1908, a resolução especial abaixo transcripta foi devi
damente confirmada, a saber:

Os estatutos da companhia ficam alterados do modo seguinte:
a) supprimindoo art. 3 e os arts. 28 a 36, ambos inclusive;
b) supprimindo as palavras « salvo o disposto no ultimo artigo

precedente ", na segunda linha do art. 4;
c) supprimíndo as palavras « ao serem offerecidas quaesquer acções

ao publico para subscrever» na primeira linha do art. 7 ;
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ti) inserindo os seguintes artigos depois do art. 7:

« 7 A. O numero de socios da companhia (sem contar os empre
gados da companhia) não excederá de 50. Fica entendido, porém,
para os fins do presente artigo, que si duas ou mais pessoas possuírem
uma ou mais acções da companhia, conjunctamente, serão consideradas
como um socio só. »

« 7 B. O publico não será convidado a subscrever acções ou deben
tures da companhia. »

E) Accrescentando as seguintes palavras no final do art. 62:

«Qualquer corporação que possuir acções lhe conferindo o direito
de votar, poderá por deliberação de sua dírectoría autorizar qualquer
dos seus funccionarios ou outra pessoa qualquer a agir como seu repre
sentante em qualquerassembléa geral da companhia, e esse represen
tante terá direito de exercer as mesmas funcções com respeito a essa
corporação como si fosse acclonísta da companhia individualmente".

F) Supprimindo o art. 68 e inserindo em seu logar o artigo se
guinte:

«68. Não poderá ser nomeado procurador quem não for socio da
companhia ou não tiver direito de votar por uma outra causa qualquer»,

G) Supprimindo o art. I03 e inserindo em seu logar o seguinte:

« I03. Os livros da contabilidade serão escrípturados no escriptorio
registrado da companhia ou em outro logar ou lagares que a dírectoría
indicar. Salvo autorização expressa da directoria ou da assembléa ge
ral, nenhum sacio terá direito, corno tal, de examinar quaesquer livros
ou papeis da companhia que não os registros de socios e de hypothecas
e os dos, possuidores de debeniures ou de debeuture-stock, das cópias
nos instrumentos creando qualquer hypotheca ou gravame que demande
registro nos termos das leis das companhias (Companies Acts). O emo
lumento a pagar por essa Inspecção do Registro de hypothecas por
qualquer pessoa que não for sacio ou credor da companhia será um
shilling ou quantia inferior, conforme a directoria opportunamente de
terminar.

H) Supprimindo o item 6 do art. 6 e inserindo em seu lagar os
itens seguintes:

«Cada contador juramentado da companhia terá direito de accesso
em qualquer tempo aos livros, contas e notas da companhia. e terá o
direito de exigir dos directores e funccionarios da companhia as infor
mações e explicações qu~ entender necessario obter- para cumprir os
seus deveres de contador Juramentado, e estes contadores juramentados
farão um relatorío aos sacias sobre as contas examinadas por eIles e
sobre cada balanço que apresentarem á companhia em assembléa geral
emquanto exercerem os seus cargos, e em cada um desses relátorios de
verão declarar si obtiveram ou não todas as informações e explicações
que pediram, e si, a seu ver, o balança- a que aIludir o relatorio se acha
certo e si mostra com verdade e correccão a situacão dos negocias da
companhia tanto quanto elles o puderam verificar'e si as informações
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que lhes foram fornecidas se acham de accórdo com os lançamentos dos
livros da companhia.

"7. O balanço será asslgnado por parte da dírectona por dons dos
directores da companhia, ou si só houver um director, por esse director,
e o relatório dos contadores será appensado ao balanço ou será feita no
fecho do balanço uma referenda ao relatorio, e o relatório será lido
perante a assembléa geral da companhia e franqueado ao exame de
qualquer accíonista, que terá o direito de receber uma cópia do balanço
e do relato rio dos contadores mediante um emolumento de nunca mais
de seis dinheiros por cada cem palavras.

,,8. Qualquer pessoa, que não um contador juramentado retirante,
não poderá ser nomeada contador juramentado da companhia, em uma
assembléa geral annual, salvo si fór dado aviso á companhia por um
accíonísta da intenção ele nomear essa pessoa para o cargo de contador
juramentado, 14 dias no minimo antes da assembléa geral annual, e a
companhia remetterà uma cópia desse aviso ao contador retirante e
dará o respectivo aviso aos accionístas por annuncio ou de qualquer
outro modo permittido nos estatutos, nunca menos de sete dias antes
da assembléa geral annual.

Fica entendido, porém, que, si depois do aviso da intenção de no
mear um contador juramentado haver sido dado, Iór convocada uma
assernbléa geral annual para data anterior a 14 dias ou a menos de
14 dias Ela data, em que esse aviso 101' dado, o avisá, si bem que não
haja sido expedido no prazo exigido pelo presente item, será conside
rado dado na devida forma para os fins a que se destina, e os avisos
que a companhia terá de mandar ou de dar, em vez de serem num
dados ou remettidos, conforme aqui se dispõe, serão dados ao mesmo
tempo em que fór feito o aviso da assembléa geral annual,- J. Ma
ckenzic, secretario.»

Por cópia conforme.- H. F. Bartlett, Registrador das Socie
dades Anonyrnas.

(Em papel sellado com um shilling).

Estatutos <la, « Cru.zeiro :i\J:ining anel Finance
CO"lllpall~""Lhlliteel))

Fica justo e contractado o seguinte:

I - PRELIMINARES

1. As disposições contidas na tabells A, do Capitulo l° do Com
panies Acts, lS62 não serão applícaveis a esta companhia que reger-se-lia
pelos artigos abaixo transcriptos ;

:2. Na redacção dos presentes estatutos, as palavras seguintes terão
IIS significações que respectivamente lhes são dada", neste acto, salvo
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quando na contextura houver algo de contradíctorio com taes signi
ficações :

a) as palavras indicando o numero singular somente, compre
henderão tambem o plural, e vice-versa :

b) as palavras sig-nificando o genero masculino incluirão tambem
o feminino; c

c) as palavras, que indicarem pessoas somente, incluirão também
corporações:

cl) « Resolução Especial » e « Resolução Extraordinaria » terão as
significações que lhes S10 respectivamente attribuidas pela Companics
.tlcls de 1862( capitulos 5I e 129) :

e) « Mez » significará mez solar.

Ir - CAPITAL

I - ACÇÕES

3. A directoria não fará distribuição alguma do capital-acções offe
recido á subscripção publica a menos que !O % no mínimo, da im por
tancia nominal do capital-acções calculado exclusivamente sobre qual
quer quantia a pag-ar que não em dinheiro, offerecído por essa fôrma,
haja sido subscripto e a somma a cobrar no acto da subscrlpção haja
sino paga e recebida pela companhia. O presente artigo não terá mais
applicação depois de feita a primeira distribuição de acções offerecidas
á subscripção publica.

4. As acções do capital original da companhia poderão, salvo o
disposto no ultimo artigo precedente, ser distribuídas ou alienadas ás
pessoas, pelo preço e nas condições e termos que a directoria deter
minar; e a directoria poderá fazer accórdos ao emittír quaesquer acções,
estabelendo, entre os possuidores dessas acções, differenças no tocante ú
quantia a pagar como chamadas e na época de pagar taes chamadas.

5. Si varias pessoas forem registradas como possuidoras conjunctas
de uma acção, sua responsabilidade com referencia a ella será conjuncta
e individual,

6". A companhia não será obrig-ada nem forçada de qualquer modo
a reconhecer, mesmo quando notificada, qualquer trust ou outro direito
referente a essa accão, a não ser o direito absoluto sobre essa acção por
parte do possuidor registrado da mesma na occasião, ou os direitos de
correntes da transmissão da mesma - caso seja feita-nos termos ulte
riormente expressos nos presentes estatutos.

7. Ao serem offerecidas quaesquer acções á subscripção publica,
a companhia poderá pagar a qualquer pessoa uma commissão sobre as
acções assim offerecidas, a titulo de retribuição pela subscripção ou
obrigação de subscrever, absoluta ou condicionalmente, quaesquer
ccões da companhia, ou por angariar ou obrigar-se a anaaríar subs
cripçõesabsolutas ou condicionaes de qualquer acção dãcompanhia.



590 ACTOS DO PODER EXEGUTiVO

Fica entendido que a comrnissão ou o que se houver de pagar do
capital mediante pedido de subscrípção de suas acções, não deverá
exceder de ~S % do valor nominal das acções em virtude das qnaes
se houver de pagar tal commissão ,

A companhia poderá tambem pagar corretagem. Os poderes con
feridos á companhia pelos termos do presente artigo poderão ser
exercidos pela directoria.

;) - CERTIFICADOS DE ACÇÕES

8. Cada sacio terá direito, sem despender cousa alguma, a um
certificadosellado com o se110 commum da companhia especificando as
acções que possuir e a quantia sobre ellas paga por elIe.

9. O certificado de acções registradas em nome de possuidores
conjunctos será entregue áque11e cujo nome figurar em primeiro logar
no registro de socios.

Ia. Si um certificado ficar estragado, fór destruido ou perdido,
poderá ser renovado mediante pagamento de um shilling (ou quantia
inferior que a companhia determinar em assembléa geral) provando, a
contento da directoria, tal estrago, destruição ou perda, mediante a
índernnização que a directoria exigir, com ou sem caução.

3- CHA.~IADASSOBRE ACÇÕES

I I. A directoria poderá opportunamente (respeitadas as condições
de emissão de quaesquer acções) fazer aos socios as chamadas que
entender dos dinheiros a pagar sobre as respectivas acções.

Cada sacio será obrigado a pagar as chamadas assim feitas e
quaesquer dinheiros pagaveis sobre qualquer acção, nos termos da res
pectiva distribuição, ás pessoas e nos logares e épocas indicados pela
dírectoria . Uma chamada poderá ser revogada ou a época marcada
para o respectivo pagamento adiada pela directoria.

12. Será considerada feita uma chamada logo que for approvada
a resolução da directoria autorizando essa chamada.

13. Si uma chamada devida sobre uma acção, ou qualquer di
nheiro devido por uma acção, nos termos da respectiva distribuição,
não fõr pago no dia marcado para o respectivo pagamennto ou antes
de11e, o possuidor ou a pessoa a quem houver sido distribuida esssa acção
será obrigada a pagar juros sobre essa chamada ou dinheiro, desde esse
dia até aquelle em que fór realizado o pagamento, a taxa de 10 % ao
anuo ou taxa inferior que a directoria estabelecer.

14. A directoria poderá, si entender, receber de um sacio que lhe
quizer adeantar, todo ou parte do dinheiro a pagar sobre qualquer das
acções que possuir além das quantias chamadas na occasião, Esse ade
antamento porém fará cessar, emquanto durar a responsabilidade exis
tente sobre as acções em virtude das quaes foi elle feito. Sobre o dinheiro
adeantado por essa fôrma ou sobre o que opportunamente exceder á
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importancia das chamadas então feitas sobre as acçõesem virtude das
quaes esse adeantamento houver sido feito, a directoria poderá pagar
juros á taxa (si houver) que o sacio que pagar esca quantia adeandatamen
te e a directoria convencionarem.

4 - TRANSFERENCIAS E TRANsmssÃo DE ACÇÔES

15. A transferencia de qualquer acção da companhia, que não se
achar representada por uma cautela ao portador, será feita por escripto
do modo usado vulgarmente e assignada pelo transferente pelo trans
ferido. Não serão transferidas no mesmo instrumento de transferencia
acções de classes differentes sem o consentimento da directoria. Serà
paga á companhia pelo registro de qualquer transferencia a importan
cia que a directoria fixar, não excedendo a dous shillings e seis pence,

16. A directoria poderá sem motivar sua resolução, recusar-se a
registrar transferencia de acções feita em favor de pessoa que não ap
provar, ou feita por um sacio que, solidaria ou individualmente, fõr de
vedor ou tiver responsabilidades a liquidar com a companhia.

17. O instrumento de transferencia ficará depositado na companhia
acompanhado do certificado das acções nelle comprenhendídas e mais
as provas que a directoria exigir para constatar o titulo do transteren
te, e então, sendo paga a competente taxa, o transferido (salvo direito
da directoria de recusar o registro, conforme ficou dito acima) será re
gistrado como sacio por essa acção, e o instrumeuto de transferen
cia será guardado pela companhia. A directoria poderá dispensar a ex
hibição de qnalquer certificado si lhe fõr provado satisfactoriamente o
respectivo extravio ou destruicão,

lS. Os testamenteiros ou 'curadores de um sacio fallecido, não sen
do este possuidor conjuncto e, no caso do faIlecimento de um possuidor
conjuncto, o sobrevivente ou sobreviventes serão os uníccs que a com
panhia reconhecerá como tendo qualquer direito sobre as acções regis
tradas em nome do sacio faIlecido; mas nada do que aqui se contem
será interpretado como desobrigando o espolio do sacio conjuncto
fallecido de qualquer respousabilidade sobre as accões que possuir con-
junctamente com outra qualquer pessoa. '

19. Qualquer pessoa que, em VIrtude de faIlecimento ou de fallen
cia de um sacio, ou que por outra razão, a não ser por transferencia,
ficar com direito a uma acção, po.íerá, salvo os regulamentos anterior
mente contidos nos presentes estatutos, ser registrada como sacio ao
exhibír o certificado da acção e as provas de seu titulo que possam ser
exigidas pela directoria ; ou poderá, na conformidade dos referidos re
gulamentos, transferir essa acção em lagar de fazer-se registrar. Será
paga á companhia por qualquer registro, nos termos do presente artigo,
a taxa que a directoria entender, nunca excedente a dous shillíngs e
seis dinheiros.

5- DIREITO DE RETENÇÃO SOBRE ACÇÕES

20. A companhia terá o direito absoluto de primazia e retenção
sobre todas as acções não integralizadas e sobre os juros e dividendos
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declarados ou a pagar, relativos ás mesmas, por todas as quantias que
lhe forem devidas (incluidochamadas feitas, mesmo quando a época
marcada para o respectivo pagamento não tiver ainda chegado) e sobre
quaesquer responsabilicades existentes com a companhia por parte do
possuidor registrado ou de qualquer dos possuidores registrados, quer
individualmente, quer em participação com outra qualquer pessoa e por
parte desse possuidor ou possuidores e poderá uzar desse direito de re
tenção vendendo ou declarando cabidas em commissa todas e quaesquer
acções attingídas por esse direito de retenção.

Fica entendido que o commisso não deverá ter lagar sinão no caso
de um debito ou obrigação cujo valor tiver sido determinado e que só
poderão ser declaradas cabidas em commísso tantas acções quantas os
contadores registrados da companhia verificarem representar a impor
tancià do debito ou obrigação, pela cotação do mercado do dia.

6 - coxonsso E CESSÃO DE ACÇÕES

2[. Si qualquer sacio deixar de pagar uma chamada ou dinheiro
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 convidando-o a pagal-os
com os juros que se possam ter accumulado sobre os mesmos e quaes
quer gastos que a companhia possa haver feito em virtude dessa falta
de pagamento.

22. O aviso indicará uma outra data (nunca inferior a sete dias
da expedição do aviso) na qual ou antes da' qual essa chamada, pres
stação ou outros dinheiros, e todos os juros e despezas devidos pela
falta de pagamento devem ser pagas; indicará mais o lagar onde deve
ser elfectuado o pagamento ( podendo este ser ou o escriptorio regis
trado da companhia ou outro qualquer lagar em que se costumam
pagar as chamadas da mesma). O aviso poderá ainda declarar que, na
falta do pagamento na data e no lagar indicado ou antes dessa data, as
acções sobre as quaes for feita essa chamada ficarão sujeitas a cahír em
commisso,

23. Si não forem cumpridas as requisições desse aviso na forma
acima, a acção com relação á qual foi expedido, póde em qualquer
tempo, subsequentemente, antes de ser effectuado o pagamento de todos
os dinheiros, juros e despezas por ella devidos, ser declarada cahida
em commísso por uma resolução da directoria nesse sentido.

24. Qualquer acção assim declarada cahida em comm.sso será con
siderada propriedade da companhia e poderá ser conservada, distri
buida de novo, vendida ou alienada de outra fôrma como a directoria
entender; e em caso de nova distribuição, creditada ou não por quaes
quer dinheiros pagos sobre ella pelo primitivo possuidor, como entradas;
mas a directoria poderá em qualquer tempo antes de haver sido distri
buida de novo, vendida ou alienada por qualquer outra fórrna a acção
assim cabida em cornmisso, annullar a declaração do commisso da mesma
sob as condições que entender.

25. Qualquer sacio cujas seções tenham sido declaradas cahídas em
commísso, será apezar disso obrigado a pagar á companhia todas as
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chamadas ou outros dinheiros, juros e despezas que dever com respeito
a essas acções ao tempo da declaração. de commisso e mais os juros
sobre os mesmos, desde a data do commissoaté á do pagamento-a taxa
de 10 o/ó ao anno ou a taxa inferior que a directoria fixar.

26. A dírectoria poderá acceitar a cessão de qualquer acção em
pagamento de qualquer questão que tenha existido sobre o estar. o pos
suidor de uma acção convenientemente registrado com respeito á mesma,
ou sobre qualquer cessão gratuita de uma acçãointegralizada:

Qualquer acção cedida por- essa fôrma poderá ser alienada do
mesmo modo que uma acção cahida em commisso.

27. No caso de nova distribuição ou de venda de uma acção cahida
em commisso ou cedida ou de venda de uma acção, no exercício do
direito de retenção da companhia, uma certidão escriptasellada com
o sello cornmum da companhia, declarando que a acçãofoi devidamente
declarada sahida em comrnísso, cedida ou vendida na fôrma dos regula
mentos da companhia, será prova sufficíente dos factos nella exarados
para contestar a quaesquer pessoas reclamando a mesma acção,

Será passado titulo .Ele propriedade á pessoa que a comprar ou a
quem fór a mesma distribuída, e essa pessoaserá registrada peja mesma
e ficará então sendo considerada possuidor da acção, desobrigado Ele.
chamadas ou outros dinheiros, juros e despezas .devidos antes dessa
compra ou distribuição e não será obrigado a fiscalizar o emprego. do
dinheiro ou compensação da compra, nem será o seu titulo á mesma
affectada por quàlquer' irregularidade no commisso, cessão ou venda.

7 - CA.UTELAS DE ACÇÕES AO PORTADOR

28. A directoria poderá emittir sob o sello commum da companhia
cautelas de acções ao portador por quaesquer acções integralizadas, a
todas as acções emquanto forem representadas por cautelas serão trans
feríveis pela entrega da cautela a ellas referente.

29- Qualquer pessoa que requerer que se lhe expeça uma cautela de
acções pagará na occasião de fazer esse pedido, si a dírectoría o exigir,
o imposto de sello (si houver) pagável pela mesma ou então si a com
panhia houver previamente entrado em arranjo sobre este imposto de
sello, a quantia (si houver) que a directoria determinar relativa a ím
portancia que a companhia dever pagar por esse arranjo, e mais os
emolumentos que a dírectoria opportunamente fixar.

. 30. Nos termos do disposto nestes estatutos eno ConiponiesActs de
1867, o portador de uma cautela de acções será considerado socio da
companhia para todos os effeitos, mas elle não terá o direito de com
parecer ou votar em qualquer assembléa geral, nem de assignar reque
rimento Ele uma assernbléa geral, nem de tomar parte na convocado
de uma assembléa sem que haja depositado, com dous dias Iivres de
antecedencía, no escriptorio registrado da companhia ou em qualquer
outro ponto que os directores estabelecerem, a cautela referente ás
accões com que elle pretende votar ou agir.

, 31. A companhia entregará ao socio que depositar uma- cautela de
accões na fôrma acima um certificado mencionando o seu nome e en
dereço e o numero das acções representadas pela mesma cautela e o
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certificado lhe dará o direito de comparecer e votar em assembléa geral
com as acções nelle especificadas, do mesmo modo em todos os sentidos
que si elle fosse um sacio registrado.

Contra entrega do certificado á companhia, esta restituir-Ihe-ha a
cautela de acções pela qual houver sido expedido esse certificado.

32. Ninguern terá direito como portador de cautela de acções de
exercer quaesquer dos direitos de um sacio (salvo na fórrna já estabele
ciada expressamente com referencia ás assembléas' geraes sem apre
sentar essa cautela de acções e declarar o seu nome, endereço e occupa
ção ,

33. A companhia não será obrigada por qualquer outro direito
resultante de uma acção representada por cautela de acções nem será
<de modo algum forçada a reconhecer tal direito, mesmo quando delle
tiver aviso, a não ser um direito absoluto a ella por parte do seu por
tador na occasião ,

34. A directoria poderá providenciar por meio de coupons ou de
outro modo para o pagamento de futuros dividendos sobre uma acção
comprehendida em uma cautela de acções, e a entrega de um coupon
será boa quitação para a companhia do dividendo por elle representado.

3S. Si qualquer cautela de acções ficar estragada, destruída ou
fõr perdida poderá ser renovada mediante pagãmento de um slzilling
ou quantia menor que a dírectotia estabelecer, ao ser produzida -a
prova.que a directoria julgar satisfactoria de haver elIa ficadoestragada,
destruida ou perdida e do direito da pessoa que reclama a acção que
ella representava e pagando a indemnização, com ou sem caução, que
a directoria exigir.

36. Si um portador de cautella de acções entregai-a para ser
cancellada, juntamente com todos os coupons de dividendos a vencer
emittidos com referencia á mesma, e ao mesmo tempo depositar na
companhia um requerimento escripto, assignado por elle, nos termos
e com as formalidades de authentícidade exigidas pela directoria, pe
díndopara ser registrado como sacio pela acção especificada na dita
cautela de acções, declarando neste requerimento o seu nome, ende
reço e occupação, terá elle direito a fazer inscrever O seu nome como
sacio no registro dos sacias da companhia pela acção especificada na
cautela de acções assim entregue.

8 - CO:-;VERSs'O DE ACÇÓES E~l TITULaS E RECO:-;VERSA:O EM ACÇÕES

37. A directoria, com a sancçãc da companhia, outorgada prévia
mente em assembléa geral, poderá converter em titulas quaesquer
acções integralizadas, e poderá tambem com a mesma sancção, recon
verter esses titulas em acções integralizadas de qualquer typo .

38. Quando houverem sido convertidas quaesquer acções em ti
tulas, os différentes possuidores desses titulas poderão dahi em deante
transferir os seus respectivos interesses nos mesmos, ou qualquer .parte
desses interesses, da mesma fórrna, ou sujeitos aos mesmos regula
mentos que quaesquer acções do capital da companhia podem ser trans-



zeros DO PODER EXECUTIVO 595

feridas ou tanto quanto permittirem as circumstancias ; a directoria en
tretanto, poderá, opportunarnente, si julgar conveniente, estipular a
importancia minima dos titulas transferiveis e estabelecer que não po
derão ser transferidas fracções de uma libra, podendo não obstante dis
pensar a observancía dessas regras em qualquer caso particular, quando
assim entender.

39. Os títulos conferirão aos seus respectivos possuidores os
mesmos direitos que seriam conferidos por acções integralizadas na
mesma importancia da classe convertida no capital da companhia, mas
de maneira que, salvo o direito de participar nos lucros da companhia,
nenhum desses direitos será conferido por uma qualquer importancia em
títulos que, si estivessem representados por acções da classe convertida,
não teriam conferido tal direito.

9 - CONSOLIDAÇXo E SUBDIVISIo DE ACÇÕES

40. A companhia em assernbléa geral poderá consolidar as suas
acçõesou quaesquer dellas em acções de maior valor.

4I. A companhia por meio de resolução especial poderá subdividir
as suas acções ou quaesquer dellas em acções de menor valor e poderá
por uma dessas resoluções determinar que entre os possuidores das
acções resultantes dessa subdivisão, uma ou mais dessas acções tenham
uma preferencia ou vantagem especial no tocante a dividendo, capital,
voto ou outra vantagem qualquer sobre outra acção ou acções, ou
quando comparadas com ella ou com ellas,

ro - AlJ(j)[ENTO E REDUCÇÃO DO CA.PITAL

4~' A directoria, com a sancção de uma assernbléa geral da com
panhia, poderá opportunamente augmentar o capital da companhia
emittindo novas acções.

43. Essas novas acções terão o valor e serão emittidas pelo preço,
nos termos e condições e com a preferencia ou prioridade quanto a
dividendos ou distribuição do acervo ou no que respeita a votos ou
outras condições, sobre outras acções de qualquer classe já então emít
tidas ou não, ou com as estipulações differíndo-as a quaesquer outras
acções quanto a dividendos ou na distribuição do acervo, que a compa
nhia em assembléa geral determinar, e nos termos desta determinação
ou na falta della o disposto nestes estatutos será applicavel ao novo ca
pital do mesmo modo, a todos os respeitos, que ao captial primitivo da
companhia.

44. A companhia, em virtude de resolução especial, poderá reduzir
o seu capital, devolvendo-o, cancellando aquelle periodo e que não es
tiver representado por activo real, reduzindo a responsabilidade sobre
as acções, cancellando acções que não estiverem tomadas ou que quaes
quer pessoas não se tiverem obrigado a tomar, ou por outra tórma que
entender conveniente, poderá ser restituido capital sob a condição de
poder ser chamado de novo ou sob outra condição qualquer.
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III - ASSEMBLEAS DE SaCIaS

1-CONVOCAÇXO DE ASSEMBLÉAS GERAES

45. A assembléa constituinte realizará em época nunca inferiora
um mez nem posterior a tres mezs da data em a qual a companhia fór
autorizada a funccionar, e no logar em que a directoria determinar.

46. As assembléas geraes subséquentes, que não forem as convo
cadas.pelos socios por força do que aqui ficou expresso posteriormente,
realizar-se-hão na época e no logar que a companhia determinar em
assembléageral, e si não se determinar época e logar, - será convocada
uma assembiéa geral uma vez por anno depois do anno em que a com
panhia fór incorporada, no dia e no legar que a rtirectoria determinar.

47. Asassembléas gentes de que trata o artigo precedente serão
denominadas assembléas geraes ordinarias; todas as outras assembléas
geraes serão denominadas assembléas geraes extraordinárias.

48. A directoria poderá,quando entender, convocar uma assembléa
geral extraordínaria, e,. quando. requerido por possuidores. de nunca
menos de um decimo (I/lO) do capital emittido da companhia, sobre o
qual tiverem.sido pagas todas as chamadas ou outras quantias então
devidas, deverá proceder incontinente á convocação de uma ássembléa
geral éxtraordínaria e, caso seja feito tal pedido, vigorarão as seguintes
disposições :

I) o requerimento deverá declarar o objecto da assembléae deverá
ser assignado pelo requerente e entregue no escriptorio da companhia,
e poderá consistir em varios documentos da mesma fórma assignados
respetívamenteporum ou mais requerentes; , .

2) si os . directores não fizerem com que a assembléa se realize
dentro de 2 I .dias da data em que o requerimento houver sido entregue
naJárm'aacini;r{os'requerentes ou a rnaíoria delles em valor poderão
convocar elles mesmos 'a assembléa, mas qualquer assembléa convocada
por essa fórma não se realizará depois que decorrerem tres mezes da
data dessa entrega;

3) si em qualquer dessas assembléas fõr votada uma resolução que
careca de confirmacão em outra assernbléa, os dírectores convocarão
ímmedíatamente outra assembléa geral extraordinária para tomar co
nhecimento .da, resolução e confirmal-a como resolução especial si .0
julgar conveniente; si os directores não convocarem, a assembléa
dentro de sete dias 'contados da data da primeira resolução; os reque
rentes ou a .maioria delles em valor poderão elles mesmos convocar a
assembléa :

4) qualquer assembléa convocada nos termos deste artigo pelos re
querentes será convocada do mesmo modo, tanto quanto possivel, pelo
qualas assembléas devem ser convocadas pelos directores.

49. Será dado aos socios, de modo ulteriormente mencionado nos
presentes estatutos, ou do.modo que a companhia determinar em assem
bléa geral, um aviso de cinco dias de qualquer assernbléavgeral (não
contando, quer o dia em que tór feito o aviso, quer o dia da assembléa
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geral) especificando o dia, a hora. e o logar da assembléa; porém, o
não recebimento de tal aviso por qualquer socio não invalidará as reso
luções de qualquer assembléa geral.

50. O aviso convocaudo uma assernbléa geral ordinaria deverá de
clarar a natureza geral de qualquer negocio de que nel1a se pretende
tratar; além da declaração de dividendos, eleição de directores e conta
dores juramentados, votação das suas respectivas remunerações e exame
das contas apresentadas pela directoria, e relatorios dos contadores ju
ramentados.

O aviso convocando uma assembléa geral extraordínaria deverá
declarar a natureza geral do assumpto de que nella se pretende tratar.

2 - FOR)IALIDADES A OBSERVAR E;lI ASSE;lIBLÉAS GERAES

51. Dous socios presentes pessoalmente constituirão quorum em
qualquer assembléa gera1.

52. Si dentro de meia hora, da hora marcada para assembléa, não
houver quorum, a assembléa, si convocada a requerimento dos socios,
será dissolvida. Em outro qualquer caso ficará adiada para o dia da se·
mana próxima e para o logar marcado pelo presidente.

. 53. Em qualquer assembléa adiada, os socios presentes e com di
reito. a voto, seja qual fór o seu numero, terão poderes para deliberar
sobre qualquer assumpto que poderia haver sido devidamente resolvido
em assernbléa que ficou adiada.

54. O presidente da directoria ou, na ausencia deste, o vice-presi
sidente (si houver) dirigirá como presidente os trabalhos em todas as
assembléas geraes da companhia.

55. Si em qualquer assernbléa geral nem o presidente nem o vice
presidente estiverem presentes, decorridos 15 minutos da hora marcada
para realizar-se a assembléa, ou si nenhum delles quizer presidir, os
directores presentes elegerão um dentre el1es para presidir, esí nenhum
dos directores escolhidos acceitar, osaccíonistas presentes escolherão
um dentre elles para exercer as funcções de presidente,

5ó. O presidente poderá, com o assentimento da assembléa, adiar
a época da realização de qualquer assembléa geral e mudar o legar em
que essa se deva realizar. Mas (salvo o disposto no art. 12, do Campa
nies Acts de 1900, no tocante á assembléa constituinte) não se tratará
em uma assembléa adiada de outro assumpto a não ser o que ficou por
ultimar na assembléa que ficou adiada.

5? Todos os assumptos submettidos a uma assembléa geral serão
decididos em primeira instancia por votação symbolica e em caso de
empate o presidente terá, quer em votação symbolica, quer em escru
tínío, .voto de qualidade além do voto ou votos a que tiver direito
como socío. .

. 58. Em qualquer assembléa geral, salvo quando fór pedido escru
tinio, uma declaraçãodo presidente de haver sido approvada.ou rejei
tada.uma resolução e olançamento de uma menção nesse sentido no
livro de actas da companhia serão sufficientes provas disso: e no caso
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de uma resolução que exigir qualquer maioria determinada, a declaração
de que passou pela maioria exigida sem provar o numero ou a propor
ção dos votos recolhidos em.favor ou contra essa resolução.

59. Poderá ser pedido por escripto um escrutinio sobre qualquer
questão (a não ser a da eleição do presidente de uma assembléa) pelo
presidente ou por nunca menos de cinco socios presentes de pessoa e
com direito a voto, possuindo juntamente acções da companhia no valor
nominal de nunca menos de duas mil libras (.t: 2.000).

60. SJ.fôr pedido um escrutinio, será este effectuado do modo, no
logar e, querimmediatamente, quer em outra occasião, dentro de
14 dias dessa data, conforme o presidente determinar, antes de termi
nada a assembléa; o resultado desse escrutínio será considerado como
resoluçãoda companhia em assembléa geral na data em que se realizar
o escrutínío,

61. O pedido de escrutinio não impedirá a, continuação de uma
assembléa para tratar de qualquer negocio que não fõr o que motivou
o pedido de escrutinio.

3 - VOTOS EM ASSE)IBLÉAS GERAES

62. Salvo quaesquer condições especiaes quanto a voto sob as
quaes houverem sido emittidas quaesquer acções todo sacio terá um
voto por acção que possuir.

63. Os votos poderão ser dados ,pessoalmente ou por procuração.
64. Si um socio soffrer das faculdades mentaes poderá votar por

seu tutor curator bonis ou outro curador legal.
65. Si duas ou mais pessoas tiverem direitos conjunctos .sobre uma

acção, qualquer um poderá votar com ella emassembléa pessoalmente
ou por procurador, como si fõra ella a unica com direito á- mesma, e
quando um ou mais desses possuidores estiverem presentes em qualquer
assembléa, pessoalmente ou representados por procurador, só aqueIla
dessas pessoas presentes cujo nome estiver inscripto em primeiro lagar
no registro dos socios com relação á mesma acção terá o direito de com
ella votar.

66. Nenhum socioterá direito de comparecer ou votar, quer pes
soalmente quer por procurador, em uma assembléa geral ou em
qualquer escrutinio, ou de exercer qualquer privilegio de socio, sem que
tenham sido pagas todas as chamadas ou outros dinheiros .. devidos e
pagaveis sobre qualquer acção que possuir e nenhum socio terá direito
de votar em qualquer assembléa realizada depois de expirado tres
mezes do registro da companhia, com qualquer acção que houver adquí
rido por transferencía, sem que haja sido registrado como possuidor da
acção com a qualellepretenda votar, durante tres mezes no mínimo,
antes da época da realização da assembléa ou em a qual elIe pretende
votar.

67. O instrumento nomeando procurador será escripto pelo proprio
punho do constituinte ou do seu procurador ou, si este constituinte fõr
uma sociedade, será sellado com O sello cornmum desta ou com a as"
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signatura e sello do seu procurador, do modo que opportunamente a
directoria approvar .

68. Não será nomeado procurador quem não fór socio da com
panhia ou com direito"de votar pessoalmente ; fica entendido que no
caso de ser uma sociedade a possuidora registrada de acções da com
panhia, o procurador poderá ser qualquer socio OU" funccionario dessa
sociedade quer seja socío da companhia, quer não, e esse procurador,
emquanto vigorar o seu mandato, terá direito a comparecer em pessoa,
fallar, votar e assignar pedido de escrutínio em qualquer assembléa e
assignar qualquer requerimento do mesmo modo que si fosse possuidor
das acções em virtude das quaes elle houver sido nomeado procurador.

" 69." O instrumento nomeando procurador será depositado" no es
criptorio registrado da companhia; nunca menos de dous dias inteiros
antes de fixado para a realização da assembléa em que a pessoa no
meada nesse instrumento se apresentar para votar,

IV - DIRECTORES

I - NmlERO E NO)!EAÇli:O DE DIRECTORl!S

70. O numero de directores não será inferior a dous nem supe
rior a cinco.

71. A companhia poderá opportunamente, em assembléa gerai e
dentro dos limites estabelecidos anteriormente nos presentes, augmentar
ou reduzir o numero de directores então em exercicio e ao votar qual
quer resolução para o augmento, poderá indicar o director ou directores
addícíonaes necessaríos para leval-a a effeíto e poderá também deter
minar em que ordem esse' numero augrnentado ou reduzido deve deixar
os respectivos cargos; este artigo, porém, não será considerado como
autorizando a destituição de um director.

72. Os directores restantes ou o director, si fór um só, poderão
agir não obstante quaesquer vagas na directoria. Fica entendido, que
si o numero dos directores fôr inferior ao minimoprescripto, os di
rectores restantes ou o director nomearão immediatamente um director
ou directores addicionaes para perfazerem esse mínimo, ou -convo
carão uma assembléa geral da companhia para proceder a essa no
meação.

73. Os directores terão poderes para, em qualquer tempo e
opportunamente, nomear qualquer outra pessoa director, quer para
preencher uma vaga" casual, quer para director addicional, de modo,
porém, que o numero "total de directores não exceda, em tempo algum,
o maxímo estabelecido acima.

74. Nenhuma pessoa, salvo o director retirante, será eleita director
(excepto-como primeiro director ou dírector nomeado pela directoria)
sem que tenha sido depositado no escriptorio registrado da companliia,
com 14 dias no minimo e 21 no máximo, de antecedencia, um aviso es
cripto da intenção de propol-a, juntamente com um aviso escripto da
mesma pessoa de SUa acquíescencía em ser eleito.
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75. Cada director terá poderes para nomear qualquer pessoa ap
provada para esse fim pela maioria dos outros directores da companhia
para agir corno director ternporario em seu legar, emquanto estiver au
sente do Reino Unido ou impossibilitado ue 'exercer suas funcções, - e
poderá, a seu criterio, destituir esse dírector temporario e ao ser no
meado o director temporario ficará sujeitos a todos os respeitos, aos
termos e condições existentes com referencia aos outros directores da
companhia; cada dírector temporário, emquanto funccíonar em vez do
director ausente, exercerá e cumprirá todos os deveres do director que
representar .

. 76.: Os primeiros directores serão as pessoas nomeadas por escripto
antes ou depois da incorporação c\,'l companhia, por uma maioria de sub
scríptores do memorandum de Associação.

2- Im}[u?'iERAÇXO DE DIRECTORES

77. Osdirectores (que não um director gerente) serão pagos pelos
cofres da companhia, a titulo de remuneração, pelos seus servícos re
cebendo as quantias que a companhia em ássembléa geral, opportuna
mente, determinar.

Essa remuneração será dividida entre os directores nas proporções
e de modo que elles opportunamente concordarem, ou, na falta de tal
accórdo, em partes íguaes , Um director que exercer as suas funcções
por uma parte de um anno, terá direito á parte proporcional dessa re
muneração annual ,

78. Os directores serão reembolsados dos cofres da companhia, de
todas as suas despezas de viagem e outras que. fizerem para compare
cerem ás' assembléas da directoria, das commissões, ou dos socios, ou
para attender a outros negocios da companhia.

3 - PODERES DOS DIRECTORES

79. O negocio. da companhia será gerido pela directoria. que
poderá pagar todas as despezasda formação, registro. e annuncíos
da companhia e da emissão de seu capital ou a isso ligadas: A dire
ctoria poderá exercer todos os poderes da companhia, sujeita, no em
tanto, ás disposições de quaesquer leis parlamentares ou dos presentes
estatutos e aos regulamentos (não sendo contràriosaos termos dos pre
sentes estatutos) que a companhia possa estabelecer em assernbléa geral;
mas nenhum regulamento feito pela companhia em assembléageral .. in
validará qualquer acto prévio da directoria, que teria sido valido si
esseregulamento não houvesse sido feito.

.. 80. Sem restringir a generalidade dos poderes acima, 11. directoria
poderá fazer o seguinte:

a) estabelecer conselhos locaes, commissões diligentes e consul
tivas locaes, ou agencias Iocaesno Reino Unido ou no estrangeiro, e
nomear qualquer um ou mais dentre elles ou qualquer outra pessoa 01.1
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pessoas para serem membros destes, com os poderes e autoridades, sob
os regulamentos, pelo prazo e com a remuneração que entender e po
dera opportunamente revogar essas nomeações;

b) nomear qualquer pessoa ou pessoas, quer sejam director ou di
rectores da companhia, quer não, para. guardar em fidei-commisso
qualquer propriedade pertencente á companhia ou em que ella tenha in
teresse ou para qualquer outros fins, e passar a fazertodos aquelIes ins
trumentos e cousas que possam ser necessarios com respeito a taes
fidei-commissos;

c) nomear para lavrar e assignar qualquer instrumento ou tratar de
qualquer negocio no estrangeiro, qualquer pessoa ou pessoas, pro
curadores da dírectoria ou companhia com os poderes que a directoria
entender, inclusive a faculdade de comparecer perante quaesquer auto
ridades competentes e fazer todas as declaracões necessárias afim de
habilitar as operações da companhia a serem validamente feitas no es
trangeiro ;

cf) tomar emprestado, levantar ou garantir qualquer quantia ou
quantias com as garantias e nas condições quanto a juros ou outras,
que entender, e para garantir esses dinheiros e os juros ou para outro
qualquer fim, crear, emittir e fazer e dar, respectivamente, quaesquer
debentures perpetuos ou resgataveís ou debenture stock ou qualquer
hypotheca ou onus sobre a empreza ou sobre todos os bens ou parte
delles, presentes ou futuros, ou sobre capital a realizar da companhia e
quaesquer debentures ; debeniure stock e outros titulas garantidos po
derão ser dados livres de quaesquer equidades entre a companhia e a
pessoaa quem os mesmos possam ser emittidos;

e) fazer, sacar, acceitar, endossar e negociar respectivamente
notas promissorias, letras, cheques ou outros elfeitos negociaveis
corntanto que eada nota promissoria, letras, cheque ou outro
elfeito, negociável, sacado, feito ou acceíto, seja assignado pela pessoa
ou pessoas que a directoria nomear para esse fim ;

f) empregar os fundos da companhia que não forem exigidos
para uso immediato em titulos garantidos, que julgar conveniente
la não ser em acções da companhia), ernprestal-os sob as mesmas
garantias, e, opportunamente, mudar qualquer desses empregos;

g) dar a qualquer director que tenha de ir ao estrangeiro, onde
prestar qualquer outro serviço extraordinário, a remuneração es
pecial que entender pelos serviços prestados;

11) vender, alugar, trocar ou alienar por outra fórrna, absoluta
ou condicionalmente, todos ou parte dos bens, privilegias e em
prezas da companhia, sob os termos e condições e pelo preço que
entender;

i) appór o seno commum em qualquer documento e comtanto
que esse documento seja tambem assignado, ao menos por um di
rector, e referendado pelo secretario ou outro funccionario nomeado
para esse fim pela directoria ;

j) exercer os poderes da The Companies Seals Ael de 1864, po
deres estes que pelos presentes estatutos são conferidos á companhia.
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4 - DlRECTORES GERENTES

8r. Os directores poderão, opportunamente, nomear um director
ou directores, director gerente ou dírectores gerentes dos negocias da
companhia, por um prazo fixo ou sem limitação de prazo, durante o
qual elle ou elles deverão exercer taes funcções; e poderão, opportu
namente, destituir ou demittir a este ou estes dos cargos e nomear
outro ou outros em seus lagares.

82.: A remuneração de qualquer director gerente será opportuna
mente fixada pela dírectoría e poderá ser dada por meio de ordenado,
commissão ou 'participação nos lucros, ou por um ou todos esses
modos.

83. Um director gerente ernquanto exercer esse cargo não ficará
sujeito a retirar-se por turno, e não será computado na retirada por
turno, da directoria; porém, salvo o disposto em qualquer contracto
que fizer com a companhia, ficará sujeito ás mesmas disposições que os
outros directores no tocante á destituição, demissão ou outras medidas.

84.1'1.. directoria poderá opportunamente confiar e conferir a um
director gerente, na occasíão, os poderes exerciveis nos termos dos
presentes estatutos pela directoria, que julgar conveniente, para serem
exercidos para os fins e objectos, mediante os termos e condições, e
com as restricções que julgarem necessarias; e poderão conferir esses
poderes subsidiariamente ou com exclusão ou em substituição de todos
ou quaesquer dos poderes da directorla para tal fim; e poderão oppor
tunamente revogar, retirar, alterar ou variar todos ou qualquer desses
poderes.

5- ACTOS DOS DJRECTORES

85. A directorla poderá reunir-se para tratar de negocias, adiar
ou por outra fórma regular as suas reuniões, conforme entender, e
poderá determinar o quorum necessario para realizar os negocios. Até
ulterior determinação o quorum será de dous directores.

86. O presidente ou quaesquer dous directores poderão em
qualquer tempo convocar uma assembléa da directoria.

87. Questões que surgirem em assernbléa serão decididas por
maioria de votos. Em caso de empate, o presidente terá um segundo
voto ou voto de qualidade.

88. A directoría poderá eleger um presidente e vice-presidente de
suas reuniões e .determinar operiododurante o qual occuparão os
cargos ; mas si nenhum presidente ou vice-presidente fór eleito ou si
nem o presidente nem o vice-presidente forem eleitos ou si nem o pre
sidente nem o vice-presidente (si houver) estiverem presentes na hora
marcada para realizar-se a assembléa, os directores escolherão um
dentre elles para presidir a essa assembléa.

89. A directoría poderá delegar qualquer dos seus poderes, excepto
o de contrahir emprestimose fazer chamadas, a commissõesconstituidas
pelo sacio ou sacias de sua corporação, que entender. Qualquer com
missão formada por essa Iórmadeverá, no exercido dos poderes a ella
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delegados, conformar-se com os regulamentos que opportunamente lhe
forem impostos pela directoría.

90. As reuniões e os actos de quaesquer dessas comrníssões con
stituidas por dous ou mais sacias serão regidos pelo disposto nos
presentes estatutos para regulamentar as assembléas c actos da dire
ctoria, tanto quanto fôr applíeavel a ellas, e não serão destruídas pelos
regulamentos feitos pela directoria na fórma da ultima clausula pre
cedente.

91. Todos os actos praticados por qualquer reunião da dírectoría
ou de uma commissão da directoria, ou por qualquer pessoa agindo na
qualidade de director, embora seja mais tarde descoberto que havia
algum vicio na nomeação desse director ou da pessoa agindo na.fôrma
acima, ou de qualquer um delles não ter as qualificações respectivas,
serão. tão validos como si cada uma dessas pessoas tivesse sido devida
mente nomeada e tivesse as qualificações para ser dírector.

92. A directoria fará lavrar acta, em livros feitos para esse fim
de todas as resoluções e acto sdas assembléas geraes e das reuniões da
directoria ou de commissões da directoria, e quaesquer dessas actas, si
forem assígnadas por pessoa considerada como sendo o presidente da
assembléa á qual ellas se referem, ou na qual são . lidas, serão rece
bidascomo prova a primaJade dos factos nellas expostos.

6 - DESQUALIFICAÇXO DE DIRECTORES

93. Perderá o seu cargo o director que:
a) ficaraffectado das faculdades mentaes, fallido ou em moratoria

com credores;

b) mandar sua demissão por escripto á directoria, salvo si tal
pedido de demissão fór retirado, com o assentimento da directoría,
dentro de quatorze dias da data em que houver sido recebido no es
criptorio registrado da companhia;

c) se ausentar das reuniões da directoria continuamente por espaco
de seis rnezes, sem licença da directoria. '

94. Qualquer dírector poderá contractar com a companhia como
vendedor, comprador ou em outra qualidade, e qualquer desses COl1
tractos, ou qualquer contracto 0U arranjo feito pela companhia ou por
parte della em que um director estiver interessado de qualquer modo,
não será annullado por esse facto; e qualquer director que fizer con
tracto com a companhia ou que tiver interesse em qualquer contracto
com a mesma, não será obrigado o dar contas á companhia de qualquer
lucro realizado nesse contracto ou accôrdo pelo factode exercer o cargo
de director ou por causa da relação fiduciaria por isso estabelecida.

7 - RETIRADA E DESTITUIÇÃO DOS DIRECTORES

95. Na assembléa geral ordinaria do anno de 1912 e na assembléa
geralordinaria de cada anno subsequente, uma terça parte dos dire
ctores de então, 01.\ si Q seu numero não fôr multiplo de tres o nu-
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mero mais próximo de um terço deve resignar os respectivos cargos.
Um director gerente não estará sujeito, emquanto continuar a preencher
essa funcção, a retirar-se por força desta clausula ou a ser contado na
veríâcacão dos directores retirantes.

96: Os directores retirantes serão aquelles que occuparem ha mais
tempo os cargos. Em caso de empate neste sentido, os directores reti
rantes, salvo accórdo entre elles, serão designados por sorte.

97. Um director retirante poderá ser reeleito.
98. A companhia na assembléa geral em a qual quaesquer directores

se retirarem deverá, salvo qualquer resolução reduzindo o numero dos
directores, preencher as vagas nomeando igual numero de pessoas.

99. Si, em qualquer assembléa em que se deva eleger dírectores, as
vagas de quaesquer directores que não forem preenchidas então (salvo
qualquer resolução reduzido o numero dos directores), os directores
retirantes ou aquelles cujos logares não houverem sido preenchidos e
que quizerem continuar agindo, serão considerados reeleitos.

100. A companhia em assernbléa geral poderá, mediante resolução
extraordinaría., destituir qualquer director antes de terminar o seu
mandato, e poderá, mediante resolução ordinária, nomear outra pesssoa
em seu lagar. A pessoa assim nomeada exercerá o cargo sómente duo
rante o tempo pelo qual o director, em cujo lagar Ioi elIa nomeada, o
haveria exercido si não tivesse sido destituido ; mas essa disposição não
o impedirá de ser reeleito.

8 - INDEllIN1ZAÇÃO AOS DillECTORES, ETC.

101. Todo director, funccionario ou empregado da companhia será
indemnizado pelos cofres desta de todos os gastos, onus, despezas, pre
juizos e responsabilidades em que houver incorrido ao tratar de ne
gocias da companhia ou no cumprimento dos seus. deveres. Nenhum
director ou funccionario da companhia será responsável pelos actos ou
ommisões de qualquer outro director ou funccíonarío, ou por motivo de
haver referendado qualquer recibo de dinheiro não recebido por elle
pessoalmente, ou por qualquer prejuizo devido a vicio de titulo de
qualquer propriedade adquirida pela companhia ou por causa da in
suffíciencia de qualquer garantia em ou sobre a qual houverem sido em
pregados dinheiros da companhia ou por qualquer prejuizo occasionado
por qualquer banqueiro, corrector ou outro agente, ou por qualquer
motivo que não por seus actos e faltas voluntárias.

V. CONTAS E DIVIDENDOS

I - CONTAS

roc , Os directores farão escripturar a receita e despeza da com
panhia, o seu activo e passivo.

103. Os livros da contabilidade serão escripturados no escriptorio
registrado da companhia ou em qualquer outro lagar ou lagares que. a
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directoria determinar. Salvo autorizacão da directoria ou da.assernbléa
geral, nenhum socio terá o direito dê allegandoe ssa qualidade, exa
minar livros e documentos da companhia, a não ser o registro. de SOCIOS
e de hypothecas e as cópias de.ínstrumentos que crearem hypothecas ou
onus, carecendo de registro nos termos .do art. 14 do Companies Act
de 1900. Serão de um shilling ou de quantia inferior, conformea dire
ctoria opportunamente estipular, os emolumentos apagar por inspecção
feita por um socio ou credor da companhia por força, do citado artigo.

I04. Na assembléa geral ordinaria, annual depois dà primeira as
sembléa geral ordinaria, a directoria submetterá aos sócios Um balanço
fechado até a data maisrecente possível e verificado conforme o disposto
acima, acompanhado de um relatorlo da directoria versando sobre às
transacções da companhia durante o período abrangido por estas contas.

2- VERIFICAÇXO DE CONTAS

105. Uma vez por anuo, no minimo, depois daquelle em que a
companhia fôr incorporado, as contas da companhia serão examinadas e
a exactidão do balanço attestada por um ou mais contadores juramen
tados.

I06. A companhia nomeará em cada assernbléa geral ordinaría um
ou mais contadores juramentados para occuparem esse cargo até a pro
xima assembléa geral ordínaria e serão observadas as seguintes dispo
sições do Compdnies Act de 1900, a saber:

I. Si em uma assembléa geral annual não forem nomeados conta
dores.juramentados, a junta commercial {Board o} Trade) poderá, a
pedido de qualquer socio da companhia, nomear um contador juramen
tado da companhia para o anno corrente e fixar a remuneração que a
companhia lhe deverá por seus serviços.

2. Um director ou um funccionario da companhia não poderão ser
nomeados contadores juramentados da companhia.

. 3. Os primeiros contadores juramentados .serão nomeados pelos
dírectores antes daassernbléa .constítuinte, e, SI forem nomeados por
essa f6rma deverão occupar os cargos até a primeira assembléa geral
annual, a menosque.sejam préviamente destituidos por urna resolução
dos accionistas em assembléa geral, caso este 13m que os accionistas
nessaassernbléa poderão nomear contadores juramentados.

4. Os dírectores.-da companhia poderão preencher qualquer vaga
casual do cargo de contador juramentado, mas ernquanto existir essa
vaga o contador juramentado ou os contadores jlIramentados sobrevi
ventes ou que continuarem (si houver) poderão agir.

5. A remuneração dos contadores juramentados será fixada pela
companhia em assernbléa geral.excepto a remuneração de quaesquer
contadores juramentados nomeados antes da assembléa constituinte
para preencher qualquer vaga casual, que poderá ser fixada pelos di
rectores.

6. Cada contador juramentado terá direito de examinar em qualquer
tempo os livros. contas e talões da companhia e terá direito de requí
sitar dos directores e funccionarios da companhia as íníormacoes e ex-
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plícações que possam ser necessariaspara o cumprimento de seus de
veres de contador, e os contadores juramentados assignarão um certi
ficado no fecha do balanço declarando si todos os requisitos de con
tador juramentado foram observados ou não; e farão um relataria dos
accionistas sobre as contas por elles examinadas e sobre cada balanço
submettido á companhia em assembléa geral, durante o tempo .em que
exerceram os seus cargos ; e em cada um de seus relatarias declararão
si em sua opinião o balanço a que se refere o relataria está devida
mente feito, mostrando assim fiele correctamente o estado dos negocias
da companhia tal qual consta dos livros 'da companhia; esse relataria
será lido perante a companhia em assembléageral.

3 - FUNDO DE RESERVA

107. A directoria poderá, antes de recommendar um dividendo
qualquer, pôr de parte dos lucros da companhia a quantia que en
tender, como fundo de reserva, para fazer face a depreciações ou emer
gencias quaesquer, ou para bonificaçõese dividendos especiaes, ou para
igualar dividendos, ou para concertar e conservar qualquer propriedade
da companhia, ou ainda para outros fins que a directoria julgar condu
centes aosobjectívos da companhia, oua qualquer delles; os mesmos
dinheiros poderão ser applicados, opportunamente, da fórma que a di
rectoría determinar. A directoria poderá, sem levar a fundo de reserva,
reter quaesquer lucros que não ache prudente distribuir.

108. A directoria poderá empregar as quantias em reserva nos
titulos (que não sejam acções da companhia) que julgar convenientes,
e poderá opportunamente negociar e variar esses empregos e dispor de
todo ou de parte deIles a beneficio da companhia, e dividir o fundo de
reserva nos fundos especiaes que entender, com amplos poderes para
empregar o actívo, constituindo o fundo de reserva no negocio da com
panhia e sem ser obrigada a guardar o mesmo separaao dos outros
activos.

4 - DIVIDENDOS

109., A Companhia em assembléageral poderá declarar um divi
dendo a pagar aos sacias na proporção dos seus direitos e interesses nos
lucros, mas não será declarado dividendo maior do que foi recornmen
dado pelos directores.

110. Salvo qualquer prioridade que possa ser conferida por occa
sião de se emittirem quaesquer acções, os lucros da companhia disponiveis
para distribuição serão distribuidos como dividendo entre os sacias, de
accõrdo com as quantias até então pagas sobre asacções que respecti
vamente possuirem, que não forem as quantias pagas como adeanta
menta sobre chamadas

I I I. Quando, na opinião da directoria, a situação da Companhia
permittir, esta poderá pagar aos sacias dividendos provisórios por
conta do dividendo do anno então corrente.

II2. A directoriapoderá deduzir dos dividendos os juros a pagar
a qualquer sacio as quantias que este dever á Companhia pdr conta de
chamadas ou por outro motivo qualquer.
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113. Todo ou qualquer dividendo ou juro pertencerá e (salvo o
direito de retenção da Companhia) será pago aos sócios que figurarem
no registro na data em que fór declarado esse divldendo ou naqueUa em
que tal juro se vencer respectivamente, não obstante qualquer transfe
rencia ou transmissão de accões posteriormente feitas.

114. Si varias pessoas' forem registradas como possuidores con
junctos de uma acção, qualquer dessas pessoas poderá passar recibos vá
lidos de dividendos e juros devidos em virtude da mesma acção .

!IS. Nenhum dividendo vencerá juros contra a Companhia, a não
ser com O consenso da assembléa geral.

VI - AVISOS

rrô, A Companhia poderá expedir avisos a qualquer socio pessoal
mente ou pelo correio em carta franqueada, a elle dirigida para o seu
endereço registrado.

!I7. Qualquer socio residente fóra do Reino Unido poderá es
colher um endereco dentro do Reino Unido, para o qual lhe deverão
ser dirigidos quaesquer avisos; e os avisos que forem entregues nesse
endereço serão considerados devidamente entregues. Si não houver es
colhido tal endereço, não terá direito a aviso.

!IS. Qualquer aviso expedido pelo Correio será considerado en
tregue no mesmo dia em que aquelle no qual fór lançado ao correio, e
para estabelecer a prova dessa entrega basta provar que o aviso foi de
vidamente dirigido e lançado ao Correio

119. Todos os avisos destinados a sacias com referencia a uma
acção, á qual diversas pessoas teem direito coujnncto, serão dados
aquella cujo nome figurar em primeiro lagar no registro dos sócios, e
um aviso assim expedido será aviso sufliciente para todos os possui
dores dessa acção .

120. Todo o testamenteiro, curador, tutor ou fidei-commissario em
caso de fallencia ou liquidação, ficará- absulutarnente obrigado por
qualquer aviso expedido na fórma acima si este fór mandado ao ultimo
endereço registrado desse sacio, ainda que a Companhia tenha noticia
do fallecimento, loucura, fallencia ou interdícção desse sacio.

12 I. Todos os avisos serão considerados entregues aos possuidores
de cautelas de acções si forem publicados em dousjomaes diarios de
Londres, urna vez, e a Companhia não será obrigada a mandar avisos a
possuidores de cautelas de acções por outra qualquer fórma.

Nomes, endereços e qualiticação dos subscriptorcs

F. N. Chapple. - 55, Bishopsgate Street Withih, E. C., ad
vogado.

Walter J. Hammond, - The Grange, Knockholt, Kent, enge
nheiro civil.

J. Mackenzie, - 7, Union Court, E. C., secretario.
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W ru, Seton Gordon. - 22, South Audley St. W., sem profissão.
john Gordon, - 22, South Audley St. 'vV., engenheiro.
Willíam B. Pipkin. - 55, Bishopsgate St. Within E. C., em

pregado.
E. Richardson. - 55, Bíshopsgate St. \Vithin, E. C.; empre

gado.
Datado de 12 de agosto de I g07'
Testemunha da assignatura de F. N. Chapple - J. Mackenzic e

7, Uníon Court E. C., secretario.
_ Testemunhas das assignaturas restantes: F. N. Chapple , - 55,
Bishopsgate St. \Vithin E. C. advogado.

Por cópia conformev-- H. P. Bartlett, registrador das Sociedades
Anonymas. (Com um sello de um shilling.)

No documento supra, dividido nas partes A, B e C, achavam-se
coIladas L 1.9.8 (uma libra, nove shiIIíngs e 8 pence) de estampilhas
inglezas inutilizadas na devida fórma.

D

Certificado da incorporação de uma companhia.
Pelo presente certifico que Cruzeiro Mining and Finance Com

pa1l)', limited, foi incorporada na conformidade do Companies Acts de
1862 a Ig00, como Companhia Limitada, aos 13 dias de agosto de
1907.

Passado e por mim assignado em Londres aos 13 dias do mez de
março de 1909. - H. P. Bartlett , registrador das Sociedades
Anonymas

Estava a chancella do alludído officiocom a data de 13 de março de
19°9·

Escripto em papel seIlado com cinco shillings.
Saibam todos que a presente virem, que eu, John William Peter

JauraIder da cidade de Londres, tabellião publico, devidamente provido
e juramentado, pelo presente certifico que a assignatura H. F. BartIett,
firmada na cópia do memoraudum da ASSOCIação da Cruzeiro :l1ining
and Finance Conipanr limited, aqui annexada, marcada A e a mesma
assignatura H. F. Bartlett que assigna a cópia da resolução especial
votada pela mesma Companhia, aqui junta, e marcada B e a mesma as
signatura H. P. Bartlett que assigna a cópia dos estatutos da mesma
Companhia, aqui junta, e marcada C e a mesma assignatura H. F. Bar,
tIett qne assigna o certificado de ínscripção da alludída Companhia,
aqui junta e marcada D, são do seu proprio punho e genuínas de Herbert
Fogelstrom Bartlett, registrador de sociedades anonyrnas.

Em testemunho do que firmei o presente, que selIci com o sello do
meu offício.



ACTOS DO PODEn EXECUTlrO

Datado de Londres neste dia 17 de março do Hj09, armo de Nosso
Senhor. - J. W. P. j.lllr.1l:tc, tabellião publico.

Chancella do referido tabellião ,
Um selIo inglez de um shillinq inutilizado.
Aassiguatura do Sr. J. \V. P. jauralde estava devida~e!lte le

galizada pelo consul do Brazil em Londres, Sr. F. Alves Vieira, aos
13 de março de 1909.

A assígnatura do Sr. F. Alves Vieira estava devidamente legalizada
D<1 Secretária das Relações Exteriores do Brazil, aos 4 de maio de
1909, firmando pelo director geral da Secretaria o SI'. L. L. Fernan
des Pinheiro.

Colladas e devidamente inutilizadas na Recebedoria do Rio de ja
neiro, tres estampilhas federaes valendo collectivamcnte 8$100.

Nada mais continha o referido documento, que fielmente verti do
proprio origina, ao qual me reporto.

Em fé e testemunho do que, passei o presente que sellei com o
sello do meu offieio e assigno nesta cidade do Rio de Janeiro, aos oito
dias do mez de maio de 1909.

Rio de Janeiro, 8 de maio de 1909,- Maneei de Xlattos Fonseca.

DECRETO N. 7.44° - DE lIDE Jli:NllO DE 1909

Transfere para a razão social Austrlcliano de Carvalho ,,('omp. o contracto para
a coustrucção da Estrada de Ferro T'imbo a Propriá

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu o engenheiro Austricliano Honorío de
Carvalho, contractante das obras de construcção da Estrada de
Ferro Timbó a Propriá decreta:

Art. 1. o Fica transferido para a razão social Austric1iano
de Carvalho & Comp., constituida pelo engenheiro Austricliano
Honorio de Carvalho, juntamente com Epaminondas dos Santos
Torres, Almeida Castro &. Comp. e Magalhães & Comp., o con
tracto celebrado com o primeiro dos referidos sacias, em virtude
do decreto n. 7.171, de 12 de novembro de 1908, para construccão
da dita Estrada de Ferro. '

Art. 2. 0 No caso de morte ou de interdiccão de um dos so
cios e, consequentemente, de dissolução da sociedade, ficará o con
tracto sob a responsabilidade dos socios sobreviventes que. me
diante fiscalização do Governo, promoverão a liquidação do capital
social, afim de ser apurada a quota de interesses relativa ao socio
fallecido ou declarado interdicto.

Poder Executivo - 1<)09 39-
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Ultimada a liquidação, os referidos socios constituirão nova
firma ou razão social, que, mediante termo de transferencia, assu
mirá os encargos da construcção da estrada, como successora da
sociedade dissolvida, sob pena de resolucão do contracto, indepen-
dente de interpellação judicial.' .-

§ I. o No caso de ser decretada a fallencia ou dissolução da
razão social pOI algum dos motivos previstos no art. 336, ns. I
e 3, do Código Commercial, o contracto ficará igualmente resolvido
e o acervo da sociedade responderá por prejuízos, perdas e damnos
emergentes.

§ 2. o A dissolução da sociedade, por accôrdo entre os socios
ou por vontade de um delles, não poderá effectuar-se sem prévia
autorizacão do Governo para decidir sobre a idoneidade da firma
successora que tenha de assumir a responsabilidade do contracto ~
A infraccão desta condicão determinará também a resolucâo do con-
tracto nos termos do §' 10 deste artigo. '

Art. g. o Os sacias são obrigados in-solidmJt á Fazenda Na
cional, e em nenhum caso poderá qualquer delles ou a razão social
allegar alguma excepção relativamente aos encargos do contracto
ou fazer reclamação a'esse respeito, baseada nos dispositivos do
respectivo contracto social.

Rio de Janeiro, I I de junho de 1909, ~n° da Republica.

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.

Miguel Calmon d1t Pui e Almeida.

bECRETO N. '2.441 - DE 24 DE JUNHO DE 1909

Faz publica a adnesão do Imperio da Ethíopia á Convenção Postal Universal

o presidente da República dos Estados Unidos do Brasil faz pu
blica a adhesão do Imperio da Ethiopia á União Postal Universal se
gundo communícação do Presidente da Confederacão Suissa ao Mi
nisterio das Relações Exteriores em notasdatadasde 7 de julho e 27 de
outubro de 1908, cuja traducção oíâcíal a este acompanha.

Rio de Janeiro, 24 de junho de 1909, ~noda Republíca.

NILO PEÇANHA.

Rio Branco
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'Ivaâucção,

Berna, 7 de julho de 1903.
Senhor Ministro.
Por nota datada de 2$ de junno ultimo a Embaixada da República

Franceza na Suissa nos remetteu, em original e flor traducção, uma
carta pela qual Sua Magestade o Imperador Menelík pede, entre outras
causas, a admissão da Ethiopia na União Postal Universal. Este pe
dido comporta a adhesão desse paiz á Convencão Postal Universal.

Em cumprimento ao art. 24, § 2° da Convenção precitada, temos
a honra de notificar esta adhesão a Vossa Excellencía pela presente, a
que juntamos uma cópia textual da nota da Embaixada de França em
Berna e dos documentosque lhe estavam appensos, a saber:

l° - a traduccão franceza do pedido original de S. M. o Impe
rador Menelik, de' 17 de fevereiro de 1903.

2° - A declaração feita no Congresso Postal de Roma pelo Com
mendador Agnese em nome do Imperador da Ethiopía,

Accrescentamos que nos achamos ainda em correspondencia com a
Embaixada de França em Berna a respeito da data a partir da qual a
adhesão é valida, da importancia da contribuição do Governo Ethiopíco
para as despezas da Secretaria Internacional da União Postal Universal
e dos equivalentes das taxas a fixar para esse paiz, e uma vez infor
mados sobre estes tres pontos nos apressaremos de vos fazer as neces
sarías communícações,

Queira aceitar, Senhor Ministro, a segurança de nossa alta con-
sideração.

Em nome de Conselho Federal Suísso,
O presidente da Confederação.
(assignado) Brenner.
O Chancellerda Confederacão,
(assignado) Ringier, '
3 annexos,

Sua Excellencía o Senhor Ministro dos Negocias Estrangeiros
dos Estados Unidos do Brazil no

Rio de Janeiro.

Traducçãa,

Cópia.
Embaixada da Republica Franceza na Suissa, Berna, 25 de junho

de 1903.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de communícar a V. Ex. que os Governos da

Grã-Bretanha, da França e da Italia tendo-se posto de accôrdo para
apoiar conjuntamente [unto ao Conselho Federal o pedido formulado
pela Ethíopia com o fim de ser admittída na União Postal Universal,
não 11a mais obstaculo para que o Governo deixe de proseguir no
exame dessa pretensão.

Em consequencia tenho a honra de vos encaminhar aqui junto:
1°_ O pedido original do Imperador Menelik, de 17 de Fevereiro

de 1903.
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2°_ A traducção franceza deste pedido.
;)0_ A declaracão feita no Congresso Postal de Roma pelo Com

rnendador Agnese em nome do Imperador de Ethiopia,
Queir-a aceitar, Senhor Presidente, as seguranças da minha muito

alta consideração.
(Assi&,nado) Bonnardei,
Sua Excellencía o Senhor Brenner,
Presidente da Confederação Suíssa.

Traducção _

L. S.
O Leão Vencedor da Tribu de judá,
Menelík Il, Eleito do Senhor,
Rei dos Reis de Ethiopía.
Ao Senhor Director Geral da Secretaria Internacional de Berna,
Salve:
Por imtermedio do Senhor Ministro de Franca, Nós vos dirigimos

Q presente pedido pelo qual declaramos querer adoptar para o serviço
dos Correios, Telegraphos e Telephones de Nosso Imperio de Ethiopía
a regulamentação acceita pelos Governos dos paizes da Europa, a qual
nos obrigaremos seguir.

O Governo Francez teve a bondade, a titulo amigaveI, de pôr á
nossa disposição, durante o tempo neccssarío, o Director dos Correios
e Telegràphos de Djibonti, Sr. Roque, afim de proceder á reorgani-
zação de nosso serviço postal; telegraphico e telephonico, .

Promettemos, de conformidade com os regulamentos ínternactonaes,
subscrever todas as garantias que julgar necessario nos pedir a Secre
taria Internacional de Berna.
_ Rogamos-vos, no caso em que nosso pedido seja aceito, avisar

dISSO o Governo Francez para que nos informe telegraphicamen te
dar-nos conhecimento igualmente; por carta, da decisão tomada.

Escripta em Addis-Abbeba, em 9 de Jélrntit de 1900 (17 de feve-
reiro de 1908) do anno da Graça.

Por cópia contorme da traducção ,
O Více-Consul encarregado da chanceIlaria.
(L. S.)- (assignado) Roux ,

Traducção,

Cópia.
Declaração feita ao Congresso da União Postal em 9 de abril de

1906, em Roma, pelo Commendador Agnese.
Senhor Presidente, Senhores Delegados:
Foi com viva satisfação que o Imperador de Ethiopia aceitou o

convite que o Governo Italiano lhe havia feito chegar para se fazer re
pre~entar, posto qne sen Imperio não pertença ainda á União Postal
Universal, ao VI Congresso agora convocado em Roma.
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S. ?lI. se diznou de me confiar o mandato de tomar parte, como
seu delegado, na"'reunião actual, tendo-me para esse effeito munido dos
plenos poderes necessários, com a missão de declarar no seio do Con
gresso que seu Governo se propõe a entrar na União « de accõrdo com
a possibilidade que lhe é consentida pelos meios do paiz )).

Segundo o teor destes plenos poderes, a aceitação, pura e simples
para a Ethíopía, das obrigações decorrentes da Convenção Postal Uni
versal, não sendo possível, desde este momento, tenho a honra de noti
ficar ao Congresso as intenções do Governo [mperia] Ethiopico .e .~e
enunciar, nos termos que acabo de formular, a declaração da possibili
dade, para a Ethiopía, de entrar na União.

Peço ao Congresso ter a bondade de tomar nota de minha commu
nicação e lhe offereço antecipadamente meus agradecimentos.

Traducção,

Berna, 27 de outubro de 1908.

Senhor Ministro:
Em additamento á nossa nota de 7 de julho ultimo notificando a

adhesão do Império da Ethiopia á Convenção Postal Universal,
temos a honra de informar a V. Ex. que, segundo uma nota que aca
bamos de receber da Embaixada de França em Berna e da qual uma.
cópia textual está junta á presente, esta adhesão é valida a partir do
l° de novembro de 1908.

Os equivalentes, segundo os quaes a Administracão dos Correios de
Ethiopía perceberá suas taxas, são fixados como segue, a saber:

z guerche para 25 centimos
1 2 » » 10 ))

1 4 » » 5 »

Estamos ainda em correspondencia com a Embaixada de Franca
em Berna a respeito da quota de dotação do Governo Ethiopico para
as despezas da Secretaria Internacional da União Postal Universal.
Logo que uma decisão seja tomada a este respeito, convidaremos a Se
cretaria Internacional da União Postal Universal a notitlcal-a ás Admi
nistrações Postaes dos paizes contractantes.

Queira aceitar, Senhor Ministro, a segurança de nossa alta consi-
deração. '

Em nome do Conselho Federal Suísso

O Presidente da Confederação
(assígnado) Brenner.

O Chanceller da Confederação
(assígnado) Ringier .

Sua Excellencia o Senhor Ministro dos Nezocíos Estrangeiros dos
Estados Unidos do Brazil. '"

Rio de Janeiro.
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Tl'adllccâo.
Embaixada da República Franceza na Suíssa.
Berna, 17 de outubro de 1908.
Senhor Presidente.
Pela sua nota de 25 de agosto ultimo, V. Ex. teve a bondade de

communícar ao Sr. Bonnardet que a admissão da Ethiopia na União
Postal Universal era facto consummado, tendo sido notificada a adhesão
desse paiz por via diplomatica a todos os Estados contractantes. Só res
tava informar os paizes da União Postal sobre um certo numero de
pontos enumerados, a respeito dos quaes tenho a honra de transmittir a
V. Ex. os seguintes esclarecimentos:

Primeiro, no que diz respeito á data a partir da qual a adhesão será
valida, o Governo Ethiopíco exprime o desejo de entrar elfectivamente
na União no l° de novembro próximo.

Quanto á importancia da sua parte contribuitiva para as despezas da
Secretaria Internacional, o Governo do Negus nos pede para nos enten
dermos sobre este ponto com o Governo Federal e acceita de antemão a
decisão que fór tomada a este respeito.

Emfim os equivalentes a fixar em moeda ethiopica são os seguintes:
Dois guerche equivalem a vinte e cinco centímos, o meio a dez cen

timos, o quarto a cinco centimos.
Queira aceitar, Senhor Presidente, as seguranças da minha alta

consideracão,
Pelo 'Embaíxador impedido e por autorização,
O Secretario da Embaixada (assignado) R. Cosson,
Sua Excellencía o Sr. Brenner,
Presidente da Confederação Suissa.

DECRETO N. 7.442-DE 24 DE JUNHO DE 1909

Approva as plantas e orçamento na irnportancia de 39:5IÓ$734, para a construc
ção das offícinas da Estrada de Ferro de Goyaz, na cidade de Formiga

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, at
tendendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro de Goyaz,
decreta:

Artigo unico. Ficam approvadas as plantas e o orçamento na
importancia de 39: 516$734, gue com este baixam, rubricados pelo
director geral de Obras e Viação da Secretaria de Estado da In
dustria, Viação e Obras Publicas, p~ra a construcção das officinas
da Estrada de Ferro de Goyaz, na CIdade de Formiga ; devendo a
referida importancia ser levada á conta do capital da companhia.

Rio de Janeiro, :24 de junho de 1909, 21° da Republica.

NILO PEÇANlIA.

Francisco Sá.
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DECRETO N. 7.443 - DE 24 DE JUNIIO DE 1909

6U;

Abre ao Ministerio da Guerra ° credito especial de 10:000$, para occorrer ao pa
gamento do subsidio a que tem direito a Sociedade União dos Atiradores
do Braaíl

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, na conformidade do art. 2°,
§ 2°, n, 2, lettra c do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro
de 1896, resolve abrir ao Ministério da Guerra o credito esp~cl~l
da quantia de IO:OOO$, para occorrer ao pagamento do SU~SI~lO
a que tem direito a Sociedade União dos Atiradores do Brazil, m
corporada á Coufederacão do Tiro Brazileiro, de accôrdo com o
disposto no decreto n.' 1.503, de 5 de setembro de I 906, ~ no
regulamento que baixou com o de n. 6. 464, de 29 de abnl de
19°7·

Rio de Janeiro, 24 de junho de 19°9,21° da Republica.

NILO PE9ANIIA,

Carlos Eugenio de A. Guimarães

DECRETO N. 7-444 -DE 24 DE]UNIIODE 190 9

Proroga por 12 mezes o prazo a que se retere a clausula IV do decreto u. Ó.438,

de 27de março de 1907, para apresentação dos estudos do reconhecimento

do ramal da Estrada de Ferro de Goyaz que, partindo do ponto que con
vier, vá ter à parte navegavel do rio Tocantins.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, at
tendendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro de Goyaz,
decreta :

Artigo unico, Fica prorogado por 12 mezes o prazo a que se
refere a clausula IV do .decreto·n. 6';1-38, de 27 de março de 1907
para a refenda comp~a submetter a approvação do Governo os
estudos do reconhecimento do ramal da Estrada de Ferro de
Goyaz que, partindo do ponto que convier, vá ter á parte navegável
do rio Tocantins.

Rio de Janeiro, 24 de junho de 1909, 21° da Republica.

NILO PEÇANIIA.

Francisco Sá

Rio de Janeiro - Imprensa Nacional - 191'1
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N. 7 '159 - GUERRA - Decreto de 1,5de j uího de 19:19 - Approva o regu
h~m~to para instrucção e serviço interno dos corpos do Exer-
CitO. 35

N. 7,460 - GUERRA - Decreto de 15 de julho de tQO<) - Approva o regula-
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Guerra. • . . . . . • . . . . . . . • . _. 138

N. 7·.1ôr - MARINHA - Decreto de 22 de julho de 1909- Abre ao Minis
terio da Marinha o credito especial de 50:000S para a acquisi
cão de um rebocador para a. Capitania do Porto do Estado
do Ceará • . 16:.

N.. 7 '4J2 - MARINHA - Decreto de 2~ de julho de rqQ..') - Abre ao 111 inis
terio da Marinha o credito especin! de 35:000$ par<\. a COI1
struccão, no estrangeiro, da turbina a vapor de invenção do
Dr. Pereira de L.F<t 163

N, 7.-163- JUSTIÇA E KEGOCIOS INTERIORES - Decreto de 22 de julho
de lQ09 -- Crêa 111<\iS urna brigada ele infantaria de cuardas
nacíona es 113. comarca ela capital elo Estado da Parahyba. 16]

N. "464 - JUSTIÇA E N8GOC[OS [NTfm,JOH.ES _.- Decreto de 22 de julho
de 1909- Crêa mais uma. brigada de infantaria de guardas
nacionacs na comarca da capital do Estado da Bahia. .• 16-4

N. 7.1')5 - JUSTIÇA E NEGOClOS INTElUORES - Decreto de 22 julho de
, 1909 - Abre ao Mlnisterio da Justiça e Negocias Interiores o

credito especial de Iq:425,~ para pagamento dos subsidies que
deixou de receber Justo Leite Chermont . 164

N. i ..f)') - JUSTIÇA E NEGOCIOS INT ERIORES - Decreto de 22 de julho
de, h)09 - Abre ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores
o credito especial de Il:'250.~ para p:tg-amenlo de subsídios
que deixou de receber o senador Severino dos Santos Vieira. t6S

N. 7.467 - V{AÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de' 22 de julho de
H)9l) - Approva os planos e os orçamentos para construcção
de pontes de madeira e postes tclcgraphicos de madeira na 165
linha Ierrea de Baurú a 1tapma.· .
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N. 7 -46? - GUERR!'-- - Decreto de 22 de julho de !909 - Approva o plano
de uniforme fucultativo para os SOCIOS das sociedades de tiro
incorporadas a Confederação do Til:o Bruxilelró , " . " 166

N. 7.4Ó9 - GUERRA - Decreto ele 22 ele iulho de '1909~ Altera :diversos
artigos do reg ulamento da Sccretaria de Estado da ,Guerra,
appiovado pelo decreto n. 7-388, de 29 de abril de i909 . 16tl

N. 7-470 - RE!...j\ÇÓES EXTERIOR~S - Decretá de :22 de julho de 1<)0)-
Crêa um COIlSll lado na cidade elo MexJCo.,. . • -:. .• 173

N~ 7.471 - JUSTIÇA' E NEGOCIOS INTmUQRES - Decreto de 24 de julho
de 1909- Abre ao Minrstcrio da justiça e Negocias Interiores
o credito extraordinarto de Í.lOO: 000$ para pagamento das
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Repartição Central da Policia e serviços annexos . IH

N. 7.47:l....,... jUSnçAE NEGOCIOS INTERIORES - Decreto de ~4 de julho
de 1909-lIiuda a denominação do Gymnasio Nacional. .• 174

N. 7 -473 - FAZENDA - Decreto de 20 de julho de 19CX) - Regula o serviço
~e estatística da exportação para o exterior e do comrnercio
ínter-estadoal, . . . . . . . . _ . 17·$

N. 7-474 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIOES _. Decreto de '.l9ciejulho
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dade de Medicina da Bahia. ' " • . • _ • • • •• '77

N. 7.475 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto ele ::19 julho
de 1909 - Abre ao Minlstcrio da ]ustica e Negocies Interiores
o c-edito.especial de T5:5?SS para pagamento de ajuda de
custo e subsídios que deixou de receber Generoso Paes Leme
de Souza Ponce ' '187

N. 7'476 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto de ao de julho
de I~.- Abre a,o Ministerío dajustiça e Negados Interiores
o credito especial ele I:OOOS para ,-pa<Y,~mcllto, de ajuda; de
custo que deIXOU de receber o major 1< ileto PIres Ferreira. 18?

~N. 7'~'77 - JUSTIÇA E i\EGOCIOS INTEH,IORES - Decreto dC,29 dcjulho
de 19'X) - Abre ao Mirusterio da, Justiça e Negocíos .Inte
riores acredito especial de 4:0736 para pagamento de ajuda
de custo e subsídiós que deixou 'de receber Arthur Ferreira
de, Abreu. • '. . . . . . . ,,' . ..' . . _ Im

N. 7 -478 - JUSTIÇA E NEGOClOS TNTERiORJ~S - Decreto de 19de julho
de l<)O,:J - Abre ao. Ministcrio. da Justiça e Negocies Inte
riores, o credito especial de II :92SS para pagamentç de sub
sídios que deixou de receber o deputado Rodolpho Nogueira
da Rocha Miranda •...•. _...' _ .', rOO

N. 7.479 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 29 -dc julho de 19CX1
- Concede á «Leopoldina Railway Cornpany, Límited.., privi
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neiro e dá outras providencias I&')

N. 7 --480 - VIACÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 29 de julho 'de
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do Corcovado. - ", 1<)3

't\. 7.481.- VIAÇÃO E OBRAS PlJBLICi\S - Decreto de 20 de julho de
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'I'elegra ph Corupany, Limitcd ~, pelo decreto li. 2:000, de z de'
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lamento para a Divisão ele Expediente .da Secretaria de f.!.S-
tado da Guerra , . • . . • _ . . . _ . • • .• H))

N. 7.4g3 - Não foi publicado •

. N. 7 414'- :JUSTIÇA E NEGOCIOS INTER lORES - Decreto de 5 de agosto
de I90Q - Créa uma brigada de Infantaria da Guardá Na-,
cíonal na comarca de Igarapé Ass\Í,:noEstado do Par;.\. al3
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N. 7.400 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLlCAS- Decreto de 5 de agosto de 19<9
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blíca . 219

N. '7,,49\ - VIAÇÃO E OBRAS PllBUCAS -- Decreto de 5 agosto de
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N, '; .491 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de s de agosto de
1909 - Approva, com modificacões, os estudos definitivos e
orçamento .do trecho do ramal de S. Francisco. comprehell
dfdo entre a travessia do nia NC~,ro e o Porto da União, da
Estrada "de Ferro S. Paulo-Rio Grande. '.13.;

N. 7.4<)2 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 5 de agosto de
1909~ Approva a planta' e orçamento na importancía de
6.079:4l88019 para o trecho de cães em frente ao estaleiro de
reparação e ás o:fficinas para os accrescimos dos blocos
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decretos ns. 4.426 e 6.359. de 9 de junho de 1902 e 7 de feve-
relro de 1907. • . • • • • • • • • • • • • '. 23'"

N. 7.493 - VIAÇÃO E OBRAS ~l.!BLI.CAS - Decreto de 5 de agosto de
lQCX} - Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o
credito de 800:0008 para occorrer ás despezas com o prolon
gamento da linha do centro da Estrada de Ferro Central
do Brazil • • '135

N. 7.494 - GUERRA - Decreto de 5 de agosto de 1909- Estabelece alte-
rações no plano de uniformes do Exercito. - • . . .• 235

N. 7.495 - FAZENDA - Decreto ele re de agosto de T909 - Modifica a
organização dada á administração fiscal no territorio cio
Acre pelo decreto n, S·20~. de 30 de abril de 1<:;04 • 236

N. 7.495 - JUSTIÇA E NEGOCroS INTERIORES - Decreto de 12 de
agosto de 1909- Abre ao Ministério da Justiça c Negocias
Interiores o credito especial de 2:0258 para pagamento de
subsídios que deixou de receber João Alves de Castro.. 241

N. 7.4<t> - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto de I~ de
agosto de 1909 - Concede ao Collegio Sanusta do Coração
de Jesus. com séde na cidade de Santos. Estado de S. Paulo,
os privilegias e trarantias de qlle gosa o estabelecimento
con.genere federal. • . • :<l4i

N. 7~-iq8 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto de I~ de
agosto de 1909- Concede ao Collegio Nossa Senhora da
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Victoria, com sede na. capital do Estado da Bahia, os privi
legios e gnrantias de que gosa o estabelecimento congencre
federal.

N. 7.49') - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS -- Decreto de I2' de agosto de
Tq09 - Transfere á Companhia Braztlcira de Energia Ele
ctrrca a concessão para a exploracão de linhas tclephonicas
no Estado da Bahia, de que é coricessíonaria ,

N. '7'500 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 12 de agosto de
1909 - Concede a Edward Dwight Trowbridgc autorização
para assentar um cabo submarino entre esta cidade e a de
Nicthcroy. • • • • . '

N. 7.501 - AGRICULTURA E VIAÇÃO - Decreto de IZ de agosto de 19()9
- Dispõe sobre as medidas provisórias para a installação do
'Minisferio da Agricultura, Industría c Commercio ,

N. 'i-SOl - AGRICULTURA, [NDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de
12 de agosto de I<XX)- Abre ao Minister!o da Agricultura,
Industrià c Cornmercio o credito especial de 200:000S para.
occorrer as dcspczas com a installação do mesmo Ministêrio ,

N. ,.5°3 - JUST!ÇA, l\IARINHA, GUERRA, VIAÇÃO, AGRICULTURA,
FAZENDA E EXTERIOR - Decreto de I2 de agosto ele
1909-- FU7. cflectiva a disposição constitucional que veda as
accumulações rcmuneradas s ' •

N. 7.$04 - GUERRA - Decreto de 16 de agosto de 1909 - Abre ao Mi
nisterto da Guerra O credito especial de 17S:ooo"~, em vista da
autorização conferida pelo art. 13, alínea d, da lei n. 2.050,
de 3I de dezembro de r908 , , . • • , . • . • • ,

N, 7.50S- GUERRA - Decreto de 19 de agosto de 1909 ~ Abre ao Mi
nistcrio da Guerra o credito especial de rr :445840I destinado
ao pagamento de vencimentos devidos ao capitão Manoel
joaquun Machado. • . . . _ , • • • , . • • .

N. 7 'Soõ ~ JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto de 19de agosto
de 1909- Abre ao Ministerio da Justiça e Negocies Interiores
o credito especial de 4:S00S para pagamento de ajudas de
custo que deixou de receber o DI'. Elysen de Souza Martins.

N. 7.$0? - JUSTICA E NEGOCIOS INTERIORES-Decreto de 1<)de agosto
de 1m-Abre ao Ministerio da Justiça e Negocies Interiores o
credito especial de8:S2SS para pagamento de ajudas de custo
cde subsídios que deixo'u de receber Antonio ]acob da Paixão

N. 7.508 _.- PAZENDA - Decreto de 1<) de agosto de 1909 - Approva as
aíteracões dos estatutos da Companhia de Seguros, com séde
em Hamburgo, «Albíngia Versícherungs Aktiengescllschaft»

N. 7,$09 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 19 de agosto
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Bahia o contracto de arrendamento das estradas de ferro
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de 1909. • . . " • . " • . • • • , _ • • • •

N. 7.S TO - AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO -- Decreto de '9
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,N. 7.srr - GUERRA - Decreto de 26 de agosto de 1909 - Altera os
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MaIOr do Exercito, approvado pelo decreto n. 7-389,'de e9 de
abril ultimo . .

N~ 7.Sf':1- JUSTICA E NEGOCIOS INTERIORES -- Decreto de '26 de
agosto de 1909- Crêa mais uma brigada de infantaria de
~uardas_naciónaes na comarca de Turyassú, no Estado do
Maranhão t '. -. • • fi • ,~ • • • • 4 .. • • • •
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plcmeuta r. de 508: T25~, sendo 137:0255 ti. verba - Subsidio dos
Senadores - c 46r: lOOS á verba -.:.Subsidio dos Deputados. 1108

N. ,7.743'-- JUSTICA E ~.EGOCIOS INTERIORES - Decreto de 16 de de
zembro de 19'X) - Abre ao Ministerio da Justica e Negocíos
Interiores o credito de~:o6oSO<X). supplemcntar /IS verbas I;),
16 e 21 do art. 20 da lei n. 2.0/0, de 31 de dczcnibro de 1908. 1 roç

N. 7,744...:.... FAZENDA - Decreto de 16 de dezembro de 'I~ -- Abre ao
,\linisterio da Fazenda o credito de 15: 108$080 para occorrcr
á restituição de direitos à Camara Municipal de Palmyra , Es-
tado de Minas Gcracs, • ul"X)

N. 7. ?4S ._-JUSTiç:A É NEGOcios INTERIORES - Decr~to d~ 20 de de-
. zcmúro de IqoQ --; Abre ,ao. Ministerio da- Justiça e Negócios

Interiores o credito especial de 270:0008 para occorrer ao
pagamento das folhas do pessoal technico e operarlo .ernpre
gado nas obras do edifício destinado à Escola Nacional de
Bellas Artes . . • . . . . . . . -. . • . . • . 1110

N, 7.7'10 - JUSTiçJ\ É NÉàocrôs lNTEl~í9RE? - Decreto. de 20 de 0C
zcml5ro de 190<).- Abre ao Minísterío da "jusw;a c Negocies
Interiores o credito.iextràordiriario de IÓ:800S•. Out:p, para
occorrcr ao pagamento de prernios de viagem, conferidos aos
bachareís em direito Luiz Estevàrrr de Oliveira e Leoncio
Marcondes Homem de Me\Ío, ao Dr. Oswaldo Ferreira Bar-
bosa e ao engenheiro' Civil Carlos da Gania Lobo. . . . 1I ro

N. 7.:"47, - JUS'iIÇj\ E NEGOCrOS .iNTERioRES -.Decreto de "23 dé de
zcmbro de rm -: Abre ao Ministerjo da Justiça e Negocias
Interiores o é~e.di~o cxtráordinario .d~ 6;):58~i50,para oc-
correr ao pagamento stos salarios devI,dos .ao"~ operanos que
tra-balharam no Hospital Paula Candido ._ • ; . ~ • • I1I!

N. í. 74! _. VIAÇÃO É OBRAS F;U~LlCAS - Decreto de ~~ de dezembro
de 19i?9 - Abre ao Ministeric dà Viação e Obras Publicas
o creditode 6:6668666 para pagamento da subvenção devida
pelo serviço de navegação a vapor entre os portos do Rio
de .Janeiro e Paraty _. • . . • • • ", I lI!

N; 7.749 - VI-AÇÃO E OBRAS P'UBLlCAS - Decreto de 23 de dezembro
de '190<) -- Abre ao Ministerio daViação e Obras Publicas o
credito de 100:000$ para' ser iippliéàdo no scrvico de, limpezn
e dragugem do do .Cüyabà, Estado de Mattó (,rosso .. rIU

N. ,.750-viAÇÃO E OBRAS pt,J~~[CA;S -- D_e~r~to de 23 de _deze.mbro
de fl)09 - Abre ao Mlnístcrto da Viaçâo e Obras Publicas o
credito de ~: )33833.) .para o serviço de navegação do rio
Uruguay ate Sa nto Izidro . . " . . , "1'2

N. 7.75(- Í;'.À.ZENDJ\ -:Decreto,de :l3 de.i:le~emtiro de 19-09- ~pprova °
régulamento expedido em vlrtudo do art. 3'2 da lei n , 2.08.),
de .30' de tulha de i9oc), parà exécução d.as, serviços da Ad-
uunístração Gera I da Fazenda Nacional . " . . • . . 1113

N. 7,75'2":' i\lARil''!JíA -,- pccre.tó dç 2:3 d.e d~;'em.br.o,. d~ I<J09 - D:4. novo re-
gulainento para as Escolas Profissionáes. _ • ,,; . • . . !ISO

N. 7.753 - GUERRA .; Decreto de 3i de de~embrô dc~m - Abre ao Mi
nistcríoda Guerra o credito 716:607$920, súpplementar á verba
da do art. 1'2 da lei n. 2.050., de 31 de dezembro de rg08 . . 1216

N. 7.754' -JUSTiÇA E NEGOCiá;; I'NTERí9RE~ - Dec~e~o. de 23 de ge
zernbro de -1909 - Abre ao Minísterio da .Justlça·e Negócios
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Intertores o credito de 4:,360$ para pagamento a que tem di
rcítoo niembro da commissão ínspoctorà dos cstabclccímcntos
de alienados do Estado do Amazonas . 121:-

N. 7.755 ·-,.JUSTlÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto de 2:\ de de
zembro de IC}OO - Abre ao Ministcrio da Justiça e Negocios
Interiores o .cr~dito cs~cdal de. 2.'5 .ooos para auxílio ao Con-
gresso Bruzileito de Geographia , • . . • . • . . . 1217

!'o-. 7.756 - JUSTIÇA E NEGOC[QS INTERr.o.RES - Decreto de 2.~ de çie
zerribro de 1909- Abre ao Ministcrio di justiça c Negocies
Intcriores o credito espccia I ele .3::l25S para p.'\gamell to de
ajudas de custo de subsídios que deixou de receber André
Ca valcantí de Albuquerque . 1218

N, 7::57 __ JUSTlÇA E NEGOCIOS .INTERIOllES -- Decreto de 2Q' de de-
. . zernbro de 1909-- Abre ao Ministério da jlístiÇel e Negocias

Interiores o credito especial de 2 :92SS. para pagameúto de
ajudas .de custo e de subsídios que deixou de receber ívo

. cio Prado Montes Pires .da Franca. • ' . . 1218

N. 7.758 - JUSTIÇA E NE'(WC.IQS"iNTEHJORES ----.:. Decreto de i.~ de de
zembro de 1909 -:. Abre ao Ministerio da Justiça e Negocias
In tenores o credito especial de .3:6i5~, para pagamento dos
subsídios .que Miguel' joaquim de Almeida Castro deixou de
receber. . U 19

N. 7.759 -- JUSTiÇA E REGOCIOS ünERIORES - Úccreto de'.23 de de
zembro de 1909·-.Abre. ao. Ministerio. da Justiça c Negócios
Interiores o credito .espccial de 8:5S0)( para pagamento de
subsídios que deixaram de receber Ruy Barbosa. Jose Carlos
Ferreira Pires, Francisco.dos Santos Pereira, Carlos Antonio
d~Yràl1:ça Carvalho, Alcides de Mendonça Lima e .josé Tei-
Xelnl da Motta Bacellar. . . " • • • . . ; • • • 1219

N 7iÓO - JUSTICA E 2\'EGOCios. l~tE.HJORES - Decretei, de,i~ de de-
. iem,l3ro, de 19X).~ Abre ao Mínisterio da. . .rll~tiç.a,e.Negocios

Jntenores o credito especial de. 8: 550$ .para pa,gamellto dos
subsidias' que deixaram de receber .joaqnim Sáldanha Ma
rinho, Epitacío da Silva Pessoa, JOãO da. Silva Retumba ,
A rthu r Ccsar Rios,' Aristides Augusto Milton e Joaquim José
de Almeida Pernambuco'.' .' .'; . .' . . • : • . . 1~20

N. 7.761 - .f{rs'!'fçÁ E :-i"EGOClOS.INr~Rlbí~J'::S::- i)e.cre~o.de25 de de
zembro de TC)CX) --:- Crêa lJ;lals uma brigada ,.de, lllf<~ptana. de
~.uardas nacionacs na comarca de Passos, no Estado de Minas
lieraes. • . ..' • . • • • '. • • • • • • , • ,1'221

N. 7.7(>2 ---.AGri.IChLT.VRÁ, l*,i)ÜSTIÜi\ Í~ éQ~'1\IE'RCIO - Deáéto de 23
de dezembro de 19'09 - Abí·é.ao MiIlis~eriô da AgricLíltura, In
dustriae Cornmercio ,o credito, e~R~C.lal. de, 30:()OC!i: para sub-
vcncionar o Museu Comniercial ,do, R/o de jaJielro. • • ; 1221

N. 7.76) - AGRICliLTURA; INDustrtL:\. E CO~lMERC[O - Decreto de 23
de 23 de dezembro .de Im._- Altera os decretos Í1S. 7· S(/) e
7.649. de 28 de setembro e II de novembro ultimos; referentes
á creacão de escolas de aprendizes artífices nas capitaes dos
Estados e, â nomeação de professores para os respectivos
cursos nocturnos - prímario e-de desenho . . '. .' . .'. 1121

~. 7.764'-- AGRICULTtJR".A, INDUSTRIA E COMMERCIO --' Decreto de
23dc. dezembro de '9°:,1 -,-- Appro~'3; ~l reforma dos estatutos
da Companhia Brazjlelra de Lact!ClIll?S ,',' " ',' • • . 1'232

N. 7-7Ó5 -- AGRICULTURA, 'INDUSnÜA 'i?; CÔl\L\IERCIÚ·""':' Decreto de
23,de, dezembro de ,.'<)0<). - ApPfP-ya a' reforma dos estatutos

, ,çl,~, CqlT)panl!la Reflnadol:a Yaullst.<\. ," . " '.' • • • 1335'
N, 7.76') -- AG1UCUL-TURA. INDUSTlUA E COMMERCIo--:Dec'fcto de

2,\ de .dezembro de 1909.-' Abre ao Miuisterão da Agricultura,
.Industria c Cornmcrcio o credito .espccial de 95:3905(/)4 para
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occorrcr 'ii.s dcspczas com o pessoal c material da Directoria
de Meteorologia c Astronomia c' secção de' publicações e bi
bliothcca , crcadas pelos decretos as. 7.67'2 e 7.()jj:<Ic IS de
novembro ele 19:>9. • • • • • • • • • • '.,' • •. 1~.g

N. 7.7()7,-,JCSTrçA E, NEGOCrOSINTElUORES -~ Decreto de,2.3 de de
zembro de 1909 - Abre ao ,Mil.listcrio da Iustíça .c Negócios
Intcriorcs , por C011ta do cxcrcicio de I909, o crcd uo especra I
de .150:000$ destinado á acquisição da fazenda do Engenho
Novo, em Jaca répag uá , no Districto Federal, q outras dos
pczas com a rcmocão das cotonías de alienados Ckl ilha do
<tol'crllac\or ' • • . • • • 12·13

~. 7.763.---'- JUSnçA E NEGOClOS I?\TElUORES - Decreto de M() de de
zembro de 1909- Abre ao Ministcrio da Justiça' e Negócios
Interiores o credito especial de 2:225S para pagamento de
ajudas de custo e de subsidos que deixou de receber o almi-
rautc Custodío jose de Mello , . ...' 12'12

N. (.7Ô9- GUERRA - Decreto dC3ü de dezembro de ICJ09 - Abre ao Mi
uistcrio da Guerra o credito de I54:334S608. supplcmentar á
verba 15~, n. 26. do art. l2 da lei 1\. 2.°5° de 31 de dezern bro
de 1908 . 124J

N. 7 7~o:- ]US'rrç,\ E NEGOCroS' INTER~QlmS- Decreto de .,\0 de de
zembro de 190CJ - Abre ao Ministerio da justiça c' Negocies
Interiores credites, na huporta ncia total de' I 648:so2s67 I.

supplcrnentarcs ,â? verbas IJ, 15 e 38 do art. zO da lei de orça-
mento do excrcicio de 19J9 . 1343

N. :-,:'71 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto dejo de dezembro de
1909 - Transfere ao «Lloyd Brnzileiro» os contractos celc
.brados em virtude dos decretos ns. 5.9°3, de 2;) de fevereiro
de H)06,'6. H6, de :21.dc agosto 'de 190\ e 7.06!, de 6 de agosto
de I()::>fl,. entre o então Ministério da Iudustría , Viação e
Obras Publica e a firma M. Buarque ti.. Comp. . • • • . 1247

N. 7.77'1. - VIAÇXO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 30 de dezembro de
190'J:"- Concede .á Sociedade Auouyma «Ltoyd 'Brazüeiro» a
pro rogação de prazo por mais seis aJll10S dos eontractos cclc
brados em virtude dos decreto" IIS. 5.9.:)3, de 23 de fevereiro
de I<)OO, e 6.1I6. dC2I de agosto de rcpJ• • • ',',' • • 12 17

N. 7·773 -- VIÚ;,ÃCn~:OBRASPUBI:,~CAS - Decreto de 30de dezembro de
lQ')Ç) - Autoiiz.a a modiücacão .do contracto celebrado com a
Companhia Estrada de Ferro de Victoría a ~lillas, para o fim
de ser adquirido o direito de reversão.de suas linhas .:. . IZÓl

N. 7.771-- VlACÃO E OBRAS ·pum....icAs - Decreto de 3~ de dez~mbrode
1 '01 -.Approva os estudos deúnitívosc o orçamento da linha
de rcctificacão no trecho de Rio Claro á Estacão de Morro
(~cl!ado, a que Se referem as clausulas Vl e vu do, decreto
n, '7. I7o,dç 12 de novetnbrodc 19:>S. ~' .". • '.'. . • • nG3

N. 7.775 - VIAÇÃO E,0Bn.ASI~U,BLlÇAS-'~e~retode 30 dc'de'l:einbro de
l<l.::>:) .:- Abre ao .Mtutstcrto da Viação c Obras' Publicas o cre
dito de '227: 130$45ú'para' occorrcr á retribuição do serviço da
navegação costeira ,do Estado da .Bahia executado ~J~,I909 u64

N. ?:?/;J"':' -\T[AÇAO -E0BRAS PUBLICAS -- Decreto de :lO de dez ')1\\)1'0 de
Tl):}:j-- Autoriza o 'contracto da navegação do Alto' Pnrnahyba
Estado do Pi(\uh~', com Oliveira .Pcárce s: Comp.: .' • . . D64

N. 7.777 -. AGRICULTUR~\;iNDUSTRIA E CCÚFlIC[tCIO - Decret o de
.\0 de dezembro de 19'1..J - Abre ao Ministerío da Agricultura,
Industrla e Conuncrcio o credito especial de i.000:ÔOOS, papel,
c 20):0;)a~, ouro, para liquidar as contas·e mais. compro-
missos relativos á Exposição Nacional de 19::l8 ;'. • • • 1269
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:\. 7.773 - AGrUCULTURA, IN~USTRIA.E COMMERCIO - ])~creto de
30 de dezembro de 1<)09 - Da reg-ulamento ao scrvico de rc-
gistro genc«.logico de anima es . . I:'.GC)

N, 7:;7') - AGRICULTURA, INDUSTRIA E CO\['\~ERqIO - Decreto de
.\0 de dezembro de IC)JC) - Abre ao .\l1111s~eno da A gr ICulrura,
Industria e Commercio o credito especial de 70:0008 para
completar' as obrasde adaptação, acquisicão de moveis. etc,
de que tratou o decreto u , 7.()91, dc co de novembro ultimo,
e attendcr fi. outras dcspczas com a installaçüo do mesmo Mi-
nisterio no Palácio dos Estados 12?[

N, -,-:;;JlJ - AGRlcm>rmU, I~-DUSTRL\ E CO\ülERCIO - Decreto de
I • 30 de dezembro de [90') - Concede autorizaçãoá Sociedade

Anonyma Trusí dcl Alto' Paraguay para Iunccionar na, Rc-
publica • .. 1272

N. 7.78 r ..,- F c\ZE;\"DA - Decreto ele 30 de "dczcnibro de ú~<)i':"":' Abre ao
, Ministcrio da Fazenda ocredito de 677:6j7S037, ouro, para

occorrcr a dcspezas com ;i cunhagem de moedas de prata. !3'XJ

N. 7.782 - FAZENDA - Decreto de 31 de dezembro de I<)o<) - Providencia
paraque asarnortizaçôcs dccniprcstimos externos slIspel,lsos
em virtude' do accórdo do Funding Loan sejam rcstabclccidas
dentro do exercício de 1910 • l.l!X)

N. 7.783 - FAZE1\"DA - Decreto de .)I de dezembro de. 1909- Crêa o 10""ar
de agente fiscal do imposto .dc transporte no, Eslado"'de
S. Paulo. ' 1310

:1\.7.784 - FAZENDA -- Decreto de 31 dedezembro ele lQÓ9 ._- Abre a oMi
nisterío da Fazenda ~ credito extr~\.OrC!lll~Hlode 19: I~O:)500
para pagamento devido ao Dr. j oão \oterra de Araujo , em
virtude de~cüt~nçà judiciaria ; . . '.' .' [311

N. :-.785 - FAZEKDA -:- Decreto ele 31 de dezembro de 1909-- Concede au
torrzacão ao Banco da' Provincia do RíoGroudc do Sul
para crear uma. carteira hypothccaria, afim de cffcctua r
operações de credito real, e approva os seus-estatutos. • • 1312

:K. (.":'06- Jl:Snç)\.E'?\EGOC[OS E\TEIUOH.ES -'Dccreto de ~I de de-
, zernbro de 1<)09'- Abre' ao Minísterio da .justiça e Negocias

Interiores o credito especial de I2:r,25$·,para pag'amento de
subsídios que-deixaram de receber Luiz Dclfíriodos Santos,'
Arnphilophio ,Botelho .Frcirc de Carvalho, Jose 'Pedro de Oli
veira Ga lvãõ, justiniauo de Scrpa, Alcindo Guanabara, Ilo
mero Baptista, Carlos Augusto de Campos, Gabino Besouro
e Adolpho Affonso da Sih'a Gordo. . . • • . : '-,' ~ • 13:'.8

~'. f.787-JUSnCA E NEGOCIOS I:\TERIORES - Decreto de xr de de
zcnibro de 1919 - Abre ,10 :\Unistcrio da Justica e Negocies
Interiores o credito especial de 9:S5o$ para paga'mento de aju~'
das de custo e de subsidios que delxarum de receber Marca!
Pereira Escobar c justo Leite Chennont • • 13JÚ

?\. ~.;GG-JUSTIÇ'\ E NEGOCEOS INTERIORES':'-Decreto dcu de de
zembro de 1909 --;- Abre ao xíinistcrio cla Justiça c Negocies
lntcriores o credito especial de. 4:2758 parnpngamcnto ele sub
sidios que deixaram de receber Amaro Càvalcanti, Joaquim
Cardoso Pereira de Mello c Francisco Maria Sodre Perci ra. 132<)

~-. 7 ·7&) - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Decreto de ,I de de
7.ebm.bo de r9~J t: Abre ao Ministerio da ,TlL,>tiça e 'Negocias,
Interiores o credito especial de 4:z7.~.~ para-pagamento de sub
sidios que deixaram de receber Cyrillo de Lemos Nunes Fa
g'ullqes. Paulinr, Carlos de Arruda Botelho c João Alvares
Rubião Junior. . . . • ..' . • .•' • . '. . . . 1330'

)i. 7':-90 - JUSTIÇA E )iEGOCIOS INTERIORES - Decreto de "I, de de
zembro de I9::l) - Abre ao .Mlnistcrio da Ju~tiça e 'Nego cios
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lutcriores o credito especial de 2; 250S para pagamento de 8_UO-
sidíos que deixou de receber Manoel FI'ancisco Machado, • '330

N. 7.-l)! -- JUSTIÇA E ~EGOCfOS INTERIORES - Decreto de 31 de de-
, - zcmbro de 190CJ - Abre <to Minister io da Justiça c Negócios

Interiores o credito especialde '25:2S0~ para pagamento das
ajudas de custo e de subsidíos que deixou de receber Jose de
Almeida Martins Costa Junior. 13c)1

N. 7.71)2 - JUSTIÇA E NEGOC10S INTERlORES - Decreto ele .i' de de-
, zemtiro de [909 - Abre ao Mihistcrio da' justiça e Negocies

lnteriores o credito especial de 5: 450» rara pàgamenio de
ajuda de custo c de subsídios que deIXOU de receber Luiz Pe-
reira Barreto. . ' " I,).)l

N. rr,793 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INtER IORES -- Decreto de 31 de ác-
, zcmbro de 1909 - Abre ao Ministerio da justiça c Negócios

Interiores o credito especial de 4::2758 para pagamento de
subsidias que deixaram de receber Aiiierlco Looo Leite Pe
reira. Francisco Prisco de Souza Paraiso e Carlos, Justíniano
das Chagas . - , IJ3~

N. 7.7<)4 -- JUSTIÇA E NEGOCIQS I~TEl~IORE$"':'Decreto de 3[ de de
zembro de 1909 - Abre ao Ministerio da Justiça c Negocies
Interiores o credito especial de I I :-475$ para pagamento de
ajudas de custo c ele SUb:'ildl?s (lllC deixou de receber o ge-
ucral Francisco Manoel da 'Cunha JUIlIOT • • • • : . . 1,132

N. 7.7')5 -,,- ]l!STIqA E NEGOCIOS INTERiORES - Decreto de \1 de de-
• zerríbró de 1909---- Abre ao Ministerio da 'justiça e Negocíes

Interiores' o 'credito especial de 16: 100S para pagamento de
ajudas de custo e de subsidias que deixou de receber Antonio
joàquim Pires de Carvalho e Albuquerque . 1333

N, 7-/</> - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTi.m.IORES - Decreto deg r de de-
1\_ zcmoro de 190CJ ~ Abre a,o Ministerio da Justiça c Negocies
, Interiores o credito. especial de 3:zso$. para paf;a'mellto de.

subsidies que deIXOU de receber Jose Rodrigues l'cruandes. '333

N. 7.i97 - JUSTIÇA g NEGOClOS INTERIORES - Decreto de j r de de
zembro de [909 --.:. Abre ao Minislerio da Justka e Negocias
Interiores o credito especial de '27:400$ pala !)ag'amcllto,da
ajuda de custo e de subsidies que deixou de receber DOllliug'ps
Corrêa de Moraes' • . 1334
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DECRETO N. 7.445 - DE I DE JULHÕ DE 1909

Abre ao Ministcrio da Marinha o credito de II)~q()(jS, para ;l publicação da « Liga

.\b.ritin1:.t,"1 '\:e\·ist[... 'da Li'g'<J Maritimn Brnzilcirn ,

O Presidente da República dos Estados Unidos .do Brazil :

Usando da autorização que lhe foi contenda pelo, art. 9° n. IV,
letra a da lei n.. 2.o50J,de 31 de dezembro de 1908, resolve abrir
ao Ministerio .da Marinha o, credito especial de ro: 000$ para a
publicidade da « Liga Marítima » 1 revista mensal da 'Liga Maritima
Brazileira. '

Rio de Janeiro, I de julho de 1909, 21° da Rcpublica ,

NILO PEÇANIIA

Aiexandrino Faria de Alencar.

Volumen
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DECRETO N. 7.446 -DE I DE JULHO DE 1909

Abre ao Minísterio da Marinha o credito especial de 50::J;O:Xl$, para concertos

de navios da Armada.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :

Usando da autorização conferida pelo art. 10 da lei 11. 2_.°5°)
de 31 de dezembro de 1908, resolve abrir ao Ministerio da Marinha
o credito especial de 500:000$, para concertos de navios da Ar
mada.

Rio de Janeiro, I de julho de 1909, 21° da República,

NILO PEÇANHA.

Alexandrino Faria de Alencar.

DECRETO N. 7.447 - DE I DE JULHO DE 1909

Transfere para a « Socicté de Constructiou du Porto de Pcrnarnbuco s o con

tracto celebrado com Edmond Bartisso l e Dcmctrio Nunes Ribeiro para a

execução elas obras de melhoramentos do porto do Recife.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu o engenheiro Demetrio Nunes Ribeiro,
contractante das obras de melhoramentos do portodo Recife, jun
tamente com o engenheiro Edmond Bartissol, de quem é, repre
sentante, e tendo em vista o disposto nas clausulas IH e IV do
decreto n . 7.0°3, de 2 de julho de 1908, decreta:

Artigo unico, Fica transferido para a Société de Construciion
âu Port de Pernambuco, autorizada a funccionar na República
pelo decreto n. 7.291) de 21 de janeiro do corrente auno, o con
tracto celebrado com Edmond Bartissol e Demetrio Nunes Ri
beiro, em virtude do decreto n. 7.003, de 2 de julho de 1908, para
a execução das obras de melhoramentos do porto do Recife, sendo
a referida Sociét« de Construction subrogada nos direitos e obri
gações decorrentes do mesmo contracto e mantida, na fórma alli
estabelecida, a responsabilidade profissional do engenheiro Edmond
Bartissol.

Rio de Janeiro, I de julho de 1909, 21° da República.

NILO PEÇANHA.

Francisco Sá.
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DECRETO N. 7.448 -- DE 1 DE JULHO DE 1909

3

Concc Ic autorizrção á )O Socicté Mínícrc ct Industricllc Francc-Brésilienue s

para continuar a. fun ccionar lia República.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Sociéie Miniére In.dustrielle Franco
Brésiiiennc, autorizada a funccionar no Brazil pelo decreto n, 5.524,
de 18 de abril de 19°5, e devidamente representada, decreta:

Artigo unico. E' concedida autorização á Société Miniêre
Industrielle Franco- Bresilienne para continuar a funccionar na
Republica com a modificação feita no art. 7° dos respectivos esta..
tutos, sob as mesmas clausulas que acompanharam o citado decreto
c ficando a referida companhia obrigada a cumprir as formalidades
exigidas pela legislação em vigor.

Rio de Janeiro, I de julho de 1909, 21° da República.

NILO PEÇANHA..

Francisco Sá.

Eu abaixo assígnado, traductor publico e interprete commer...
cial juramentado, por nomeação da meritissima Junta Commercial
da Capital Federal :

Certifico pela presente, que me foi apresentado um documento
escripto em idioma franccz, afim de o traduzir para a lingua ver
nacula, o que assim cumpri em razão do meu officio, e cuja tradu
cção é a seguinte :

TRADUCÇÃO

Société Miniere et Indu.striclle Franco
.'l-Jré1!!lilien118

AUGMENTO DE CAPITAL DE FRS. 500.000

E,'lÇtrakida da acta da sessão do conselho de 15 de março de I906

O conselho resolve proceder ao augmento do capital social em
500.000 francos, conforme a decisão da assembléa geral desta data
e delega aos Srs. E. Lobstein e Ch. Spitz, administradores, os ne..
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cessarios poderes para fazerem em notas de tabellião a declaração
da subscripçáo e realização do augmento de capital, certificar
quaesquer listas .nominativas de subscriptores e, fazer ° que
preciso' fór.

LISTA DOS SUI3SGRIPTORES

Nomes, sobrenomes c domicilies

Bernheim,Emile, 4, rue Auber, Paris.•....
Boehm, Guillaume, Daniel, Jules, PIace Vil1

timille, IO, Paris ...........•.....'...
Boehm, Louis, ]ules, 63, Allée de la Rober-

tsau, Strasburgo , ,
I3oin, Georgs, 74, avo de Wagran, Paris .
Carnot, Marie Adolphc, 60, Bd. St. Michel,

Paris ........•.....................
Dusart, Pierre, 49, rue dcs Mathurins, Paris.
Hochapfel, Louis, 4, rue Martel, Paris .
Lobstein, Emile; I9~ rue Drouot, Paris .. ; ..
Maury, Dominique, 14, rue Halevy, Paris .. .
Rezendet."Luiz de, Rio de Janeiro .
Silva, Jóão Raymundo Pereira da, Rio de

Janeiro :'" '..' .
Spitz, Eugêne, 5, Cite Milton, Paris .

Totaes•...............

Numero l m por-

de tancia

accõcs Francos

200 20.000

. 50 5.000

100 10·°°9
500 5°·000

3° 3.000
20 2.000

1.100 110-..000

39° 39. 0 00
10 1.000

2.000 200.000

500 '5°. 000
,100 10.000

----
5. 0 00 5°0.000

Extrahido da acta da sessão do conselho, 5 de abril de 1906.
O Sr. E. Lobstein, presidente, constata que o augmento do

capital e a modificação dos estatutos foram votados, pela assembléa
geral extraordinaria de 24 de março e que o augmento do capital
foi realizado.

Certificado conforme - O presidente Emile Lobstein .

Visto para conhecimento de assignatura do Sr. Lobstein,
acima. Paris, aos r5 de fevereiro de 1901. O commissario de po
licia do quarteirão do Faubourg Montmartre. Seguiam-se as legali
zações, em devida forma legal, da firma supra, pelo consul do
Brazil em Paris, e a deste. pela Secretaria das Relações Exteriores
na Capital Federal.

Estava o referido' documento legalmente sellado:
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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 sellei com o sello do
meu offício c assignó nesta cidade do Rio de Janeiro', aOR 7-de
março de 19°7.

Rio de Janeiro, 7 de março de 1907. - Ed, Murray:

DECRETO N. 7.449 - DE I DE JULHO DE 1909

Approva as plantas e o orçamento da ponte a construir sobre o corrego das

Perdizes, ligando a estação de Porto Real, ~da Estrada de Ferro de Goyaz ,
ao arraial do mesmo nome.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro de
Goyaz, decreta:

Artigo unico , Ficam approvados as 'plantas e 0- orçamento,
na importancia de 17:848$107, que com este baixam, rubricados
pelo dírector geral de Obras e Viação da Secretaria de Estado de
Viação e Obras Publicas, da ponte .a construir sobre o carrego
das Perdizes; destinada a ligar a estação do Porto Real, da Estrada
de Ferro de Goyaz, ao arraial do mesmo: nome.

Rio de Janeiro, I de julho de 1909, 21° da República.

NILO PEÇANHA.

Francisco Sá.

DECRETO N. 7.450 - DE I DE JULHO DE "19°9

Approva os estudos definitivos c respectivos orçamentos dos dons primeiros tre

chos do prolongamento (1:\ Estrada de Ferro de Itaqui a S. Borja ,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, á
vista do que requereu a Brazíl Great Suthern Railwav Company,
approva os estudos definitivos dos dous primeiros trechos do prolon
gamento da Estrada de Ferro de Itaqui a S. BOIja, sendo o primeiro



ACTOS DO PODER EXECUTIVO

trecho na extensão de 28 kilometros c 370 metros c o segundo na de
95.kilometros .e 500 metros, e bem assim os respectivos orçamentos
nas nnportancias de 1.557:°59$598 e 4.634:~39$268, de conformi
dade com os documentos que com este baixam, rubricados pelo di
rector geral de Obras e Viação da Secretaria de Estado da Viação e
Obras Publicas.

Rio de Janeiro, r de julho de 1909, 21° da Republica.

NILO PEÇANHA.

Francisco Sá.

DECRETO N. 7.4.51 - DE I DE JULHO DE 1909

Eleva para oito o numero de viagens redondas mcnsacs que, pela clausula 1 do

contracto a que se refere o decreto n,6.688, de 17 de outubro de 1907. c a

Companhia de Navegação a vapor do Rio Parnahyba obrigada a fazer da

cidade da Parnahyba ao porto da Tutoya,

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do art. 16, n , V, Icttra b, da lei
n. 2.050, de 31 de dezembro de 1908, e attcndendo.ao que reque
reu a Companhia de Navegação a Vapor do Rio Parnahyba,
decreta:

Artigo unico, Fica elevado para oito, nos limites do orçamento
vigente, o numero de viagens redondas mensaes que a Companhia
de Navegação a Vapor do Rio Parnahyba, pela clausula I do con
tracto a que se refere o decreto n. 6.688, de 17 de outubro de
H)07, é obrigada a fazer da cidade da Parnahyba ao porto da
Tutoya, de modo a servir á navegação interestadual, feita por
vapores nacionaes ou estrangeiros.

Rio de Janeiro, I de julho de 1909, 21° da República.

NILO PEÇANHA.

Francisco Sá.
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DECRETO N. 7.452 - DE I DE JULHO DE 19°9

Corrige as altcraçücs com que roi publicada it lei n. :2.°5°, de ,lI de

dezembro ele lI)o8

7

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
tendo em vista o ameio dirig-ido ao Ministerio da Fazenda, pelo
presidente da Camata dos .Dcputados, em 12 de maio prOX1l110

findo, sob n. 48 :
Faço saber que a lei, lixando a despeza geral da República

para o exercicio de 1909 e dando outras providencias, publicada
pelo decreto n. '2.°5°, de 31 de dezembro ultimo, deve ser
executada com as seguintes alterações:

Art. I. o A quantia fixada para a despeza geral da Republica
em papel é de 330.5~2I:770$504 e não 330:35'2=780$513, como foi
publicado.

Art. '2.o A quantia que o Presidente da República é auto
rizado a despender em papel pelas repartições elo Ministério da
Justiça e Negócios Interiores é de 36'3'24:651$741 c não
36,315:661$750, como foi publicado.

Art. ;3°, n. I. A quantia com que o Presidente da Repu
blica é autorizado a subvencionar cada uma das ligas contra a tu
bercnlose do Recife, da cidade de Campos, no Estado do Rio de
Janeiro c de Juiz de Fóra, em Minas Gcraes, é de 12:000$ e não
'2:000$) como foi publicado.

Art • 15, n. !O - Accrescentc-sc : « ••• augrnentada de
160:000$ na consignação - Portos c rios de Sania Catharinà :-:
por terem sido mantidas as sub-consignações votadas pela lei
n. 1.8411 de 31 de dezembro de 1907 (art. '21, n. 10), a saber:

Porto de Santa Catliarina

Pessoal administrativo .
Idem jornaleiro. " .

Material-i- O necessário para o ser-
viço, inclusive o expediente..

Barra da Laguna

25: 200$000
136:ooosooo 161:200$000

127:8 00 $000

Pessoal , . , ..•.....
Material ..............•.......

120:0008000
80:000~000 200:000$000



Pessoal .......•... _ '," •....
Material. : ' .

8 ACTOS- DO »onnn F.Xl~GU1'IYO

Barra e porto .de Itctjahy

_100: 000$000
100:000$000 200:000$000

689: 000$000

Rio de Janeiro) I de julho de 1909, 21° da República.

NILO PEÇANHA.

Leopoldo de Buíhões..

DECRETO N. 7.453 - DE g DE JULHO ])8 1909

Approva ns plantas c o orçamento do trecho de Pederneiras ~\ Baurú , do

ramal ferreo concedido â Companhia Paulista de Vias Fcrrcus e Fluviacs pelo

decreto 11. 7.17°, de I:'. ele novembro de 1908.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia Paulista de Vias Férreas
e Fluviaes, decreta;

Artigo unico . Ficam approvadas as plantas e o orçamento, na
importancia de 1.431 :451$, que com este baixam, rubricados pelo
director geral de Obras e Viação, da Secretaria de Estado da Viação
e Obras Publicas, do trecho de Pederneiras a Baurú, na exteução de
38.606 metros, do ramal ferreo concedido á mesma companhia
pelo decreto n. 7.17°, de 12 de novembro de 1908.

Rio de Janeiro, 8 de julho de 19°9, ~2IO da Republica.

NILO PEÇANHA.

Francisco Sá.
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DECRETO N. 7.454 - DE 8 DE JULHO tm 1909

Approva o rcgulamcn to p<l ra o Labomlodo Chimíco Pharrnaccu tico Militsr

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização que lhe confere o art. 48, n. I da Constituição e de ac
córdo com o disposto no art. 13, n. IH, alínea b. da lei n. 2.050, de
31 de dezembro de 1908, resolve approvar o regulamento para o Labo
ratorío Chímíco Pharmaceutico Militar, que com este baixa assiginado
pelo general de divisão Carlos Eugenio de Andrade Guimarães, Mi
nistro de Estado da Guerra, e que nos termos deste artigo, ficará ad re
ferendum, do Congresso Nacional.

Rio de Janeiro, 8 de julho de 1909, 21° da Repub1ica.

NILO PEÇANHA.

'Carlos Eugenio de A. Guimarães.

Regulaluento para o Labora-torio Chhnico
;Ph.ar:lnaceutieo Militar a que se refere o
decreto 11. 7' .4~Llo, desta du.ia .

CAPITULO I

o. LABORATORIO, SUA ORGANIZAÇi\'0 E SEUS FINS

Art. 1.° OLaboratorio Chimico Pharrnaceutico Militar é destinado
a adquirir, preparar e fornecer todos os compostos chirnicos pharrnaceu
ticos necessários ao serviço de saude do exercito ou a quaesquer outros
determinados pelo Minísterioda Guerra, e a proceder a todos os exames
e analyses de chimíca legal ou applicada a hygiene militar.

Art. 2.° Este estabelecimento ficará sob a autoridade immediata do
Ministério da Guerra que a exercerá dírectarnente nos casos de urgencia
ou por intermédio da repartição a que ficar adstricto o serviço de saude
do exercito.

Art. 3.° A sua séde será no Districto Federal e para sua adminis-
tração e serviços technicos comprehenderá o pessoal seguinte:

I director, officíal superior pharmaceutico militar.
I ajudante, capitão ou major, idem.
5 chctes de secção capitães ou ros tenentes, idem.
(~ coadjuvantes, idem. .
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J cscripturario, chefe da secretaria.
S escreventes de I a classe.
5 escreventes de 2" classe.
I agente despachante.
I archivista ,
, porteiro.
T ajudante de porteiro.
I continuo.
S manipuladores de [a classe.

J() nianipuladores de 2:1. classe.
12 manipuladores de 3(]. classe,
8 aprendizes de 111. classe.
8 aprendizes ele 2a classe.

!O aprendizes de 3ll. classe,
4 encaixotadorcs ,
2 carpinteiros.
I machinista.
I foguista.

16 serventes.
Art. 4. 0 Poderão ser admittídos aprendizes de 3:1 classe, bem como

escreventes de 2'" classe extranumerarios em numero illimitado sem
vencimento algum mas com direito á effectívidade si satisfízerem as
condições nocessarias.

Art. 5.° Os actuaes officiaes de Pharmacia do Hospital Central do
Exercito em exercício neste Iaboratorio ficarão incluídos no quadro do
pessoal como manipuladores de 1a classe.

Ars. 6.o O serviço technico do la.boratorio será executado pelas
cinco secções seg-uintes :

Ja. Reserva;
23.. Deposito;
3[1.. Offícina :
4fi

• Rcceituario ;
5a

• Gabinete de chimica.
~ 10. Para cada uma dessas secções 0- dírector distribuirá o pes

soaI necessário.
~ 2". As secções poderão ser subdivididas em tantas sub-secções

quantas forem exigidas pela boa ordem do serviço.
Art. 70

• A secretaria que comprehende também o archivo ficará a
cargo immediato do escripturario e cabe-lhe o dever de executar os
serviços de expediente c contabilidade do estabelecimento distribuídos
pelo pessoal respectivo, conforme sua aptidão especial.

Art. 8"'. A's secções incumbe :

§ I." A' reserva, como deposito central elo estabelecimento, a im
portação directa e a acquisição em grosso no mercado de todos os ar
tigos destinados a todas as secções do laboratorio ,

§ 2&. Ao deposito Q aviamento das ordens de fornecimento e asua
expedição para os pontos. de destino, conformeas determinações que re
ceber.
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§ 3<>. A' offlcina, a manipulação de todos os artigos destinados ao
supprimento do Deposito.

§ 4°. Ao receituario o aviamento immediato de todas as prescrí
pções medicas e pedidos legaes, destinados ao tratamento dos offícíaes c
suas famílias, praças do exercito e funccionarios civis do Ministerio da
Guerra, conforme as disposições que regem esta matéria.

§ 5°. Ao gabinete de chimica o exame de todos os artigos desti
nados ao serviço technico do estabelecimento, ao dos productos mani
pulados e de todas as substancias, que para esse fim forem remettidas
ao Iaboratorio pelas autoridades competentes, bem assim o fabrico das
soluções dosadas e reactivos que lhe forem ordenados.

CAPITULO II

ATTRLBUIÇÕES E DEVERES DO PESSO:\L

Do director

Art. 9. o Ao director, a quem todos os funceionarios do estabeleci
mento são immediatamente subordinados, incumbe corno chefe e unico
responsavel pela sua direcção :

§ lO A fiel execução deste regulamento.
§ 2 0

• A administraçãoe inspccção de todo o estabelecimento, ze
lando pela ordem economíca, tanto na parte disciplinar, como na te
chnica e profissional. '

§ 3°. A execução das ordens e instrucções que receber das autori
dades competentes.

§ 4°. A elaboração das instrucções necessárias á boa marcha dos
serviços do Iaboratorío, de modo que estes se façam com presteza, per
feição e economia.

§ 5°. A correspondencia dírecta com as autoridades superiores e
chefes de outras repartições sobre qualquer assumpto

§ 6°. Apresentar á autoridade competente, em tempo opportuno,
acompanhada do respectivo orçamento, a relação dos artigos destinados
ao supprimento do laboratório e que devem ser adquiridos na Europa.

§ 7. o Hemetter até o fim do mez de janeiro de cada anno um rela
taria circumstancíado do serviço a seu cargo, durante o anno anterior,
indicando as medidas que julgar convenientes para cada vez, mais me
lhorar as condições dos trabalhos que dirige.

§ 8. 0 Dirigir corn a maior attcnção o serviço tcchnico do estabele
cimento, determinando as analyses, ensaios, cxperiencias, c estudos
que julgar necessários para bem conhecer a identidade, pureza e qualí
dade da matéria prima empregada e dos productos rnanufacturados .

§ 9. o Providenciar convenientemente para que tenham immediata
satisfação os pedidos de supprimento feitos pelos chefes das secções por
intermedio do ajudante.

§ 10. Observar que os pedidos de que trata o paragrapho antece
dente sirvam de guia de entrada dos objcctos requisitados e que nessa
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oceasião, depois de conferidos os mesmos objcctos com os dizeres dos
pedidos e lançada a conferencia, sejam estes substituídos por outros
documentos, extrahidos do livro-talão, que constitue o diario de receita,
para serem entregues ao fornecedor, depois de visados pelo ajudante e
rubricados pelo director para justificar a conta, que mensalmente apre
sentará.

S I I. Presidir á cornmissão de compras do laboratorio, .devendo
esta. ser constituída pelo ajudante, dOU8 chefes de secção mais antigos,
tendo como secretario o escripturario ,

'S" 12'. Físcalizar a contabilidade do estabelecimento e sua escri
pturação em todos os seus ramos e providenciar para que esta. seja
feita com a- necessaria clareza, asseio e IlO devido tempo.

§ 13. Decidir por si ou tendo ouvido o ajudante e os chefes das
secções nas questões Ele caracter technico e mais ainda o escriptu
rario nas de caracter puramente administrativo todas as duvidas
que occorrerem a respeito do serviço do laboratorio ou da appli
cação deste regulamento.

§ 14. Rubricar os livros, cuja rubrica não pertença a outra
repartição fazel-o, assignar o expediente e dar ordens de serviço.

§ 15. Determinar, por. portaria ou ordem do dia, os encargos e
serviços necessários ao bom desempenho das attribuições deste esta-
belecimento . .

§ 16. Dar, pela mesma fórma do paragrapho precedente, conhe
cimento ao pessoal do laboratorio das occurrenciás, sempre que se
t ornar preciso. .

.§ 17. Velar pela fiel observancia dos contractos de fornecimento
e ajustes prévios feitos pelo Iaboratorio, garantindo o mais possivel os
direitos da Fazenda Nacional.

§ J8. Dar conhecimento á repartição competente das faltas dos
fornecedores sobre os quaes caiba a imposição de multas 'ou outros pro
cedimentos fiscaes.

. § 19.. Determinar as despezas miúdas e de ajuste prévio-que julgar
necessarias ou outras quaesquer, quando para isso estiver autorizado.

§ 20. Proceder como julgar legal Acerca de quaesquer sinistros que
occorrerem ou de prejuízos e damnos que se derem l seja no correr das
manipulações, seja nos artigos ern deposito, para o fim de responsabi
lizar os que os tiverem causado por imperícia ou falta de zelo, ou para
dar baixa da existencia do objecto, si o accidente f01" casual ou inde
pendente da vontade dos funccionarios.

§ 21. Cornmunicar irnrnediatamenteú autoridade superior os acci
dentes e occurrencias extraordinárias que.:se derem no estabelecimento.

§ 22. Demíttír 'livremente os empregados cuja nomeação dependa
de aeto seu, respeitados em todo o caso os direitos adquiridos e as dis
posições legaes a respeito.

§ 23. Advertir, reprehender e suspender, no máximo por quatro
dias, os empregados que incorrerem em faltas de cumprimento de seus
deveres e em circumstanciasmais .graves, usar de seus direitos e prero
gativas .militares, punindo como se dispõe em lei as faltas, omissões
ou -delictos commettidos pelos .pharrnaceuticos militares ou .asseme-
l hados, ..
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§ 24; Transferir de umas para outras secções os tunccionarios,
sempre que julgar conveniente para a boa marcha do serviço.

§ 25. Dispensar do serviço, até o máximo de quatro dias," todos
os funccionarios que solicitarem justificadamente esta concessão.

§ 26. Designar entre seus subordinados na falta, dispensa ou im
pedimento de qualquer delles, um que o substitua, comrnunicando im
mediatarnente este acto á autoridade superior.

§ 27. Promover, por accesso de classe, os empregados. cuja. no
meação dependa de acto seu, usando do indispensável criterio e
tendo em consideraçãoo tempo de serviço, a assiduidade e as habili
tações provadas dos mesmos funccionarios.

§ 28. Receber da repartição competente a consignação que" ao
Iaboratorio for arbitrada, para occorrer ás despezes mindas de prompto
pagamento, carretos urgentes de transporte, da qual prestara contas
mensalmente á mesma repartição.

§ 29. Remetter á repartição pagadora as folhas mensaes dos ven
cimentos dos funccionarios do estabelecimento, para o respectivo paga
mento, depois de convenientemente processadas e averbadas.

§ 30. Enviar mensalmente á autoridade superior uma "relação dCA
talhada dos artigos que pelo laboratorio tenham sido fornecidos á di
versos destinos, de accórdo com as ordens recebidas.

§ 3I . Mandar organizar annualrnente, de accórdo com os preços
fornecidos pela secção da officinae os da obtenção por fornecimento" ou
compra effectuada pelo labo~atorio no exercícioanterior, o catalogo do
custo de todos os artigos existentes no estabelecimento, e que SIrva de
base aos preços a serem consignados nas guias"de expedição.

,§" 3'2. Autorizar o aviamento pela secção do receituário das receitas
e pedidos quer indemnizaveis quer gratuitos.

Art. IO. Compete. ainda ao director nomear uma commissão de
pharmaceuticos deste" estabelecimento, a qual presidira," com o fim de
estudar c rever as actuaes formulas pharmaccuticas adoptadas por este
Iaboratorio, as quaes depois constituirão com as que de futuro forem
sendo, segundo igual critério, admittidas, o «Formulario especial do
Laboratório» para o que serão registradas em li V1"0 especial, que ficará
guardado no gabinete do director ; "

§ 1°. As modificações que tenham de ser introduzidas em qualquer
formula pharmaceutica já existente no seu «Formulário especial» ou qUG
por" ventura venha adoptar o laboratório, serão discutidas e resolvidas
em reunião geral dos- pharrnaceuticos em serviço no mesmo e presidida
pelo director.

, § 2°. Uma vez assim constituído o «Formularia especial do Labo
ratorio» nenhuma modíficacão se fará nelle sem attender-se as prcscrip-'
ções do paragrapho anterior.

no AJUDANTE

Art. 1 L O ajudante e o fiscal do" estabelecimento e substituto irn
mediato do director, cujasordens e instrucções fará cumprir; ajudando-o
com toda a lealdade e zelo na.cxecução deste regulamento, e como tal
incumbe-lhe:
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~ 1°, Dar inunediata execução ás ordens que del1c receber.
§ 2°. Fiscalizar todo o serviço interno do estabelecimento, zelando

pela sua disciplina, ordem c economia.
§ 3°, Detalhar, como entender conveniente á boa execução das

ordens que receber, qualquer serviço profissional ou technico•
. § 4°, Inspcccionar, appondo o seu visto, toda a escripturação e do-
cumentos das secções do Iaboratorio,

§ 5°. Velar pela conservação, asseio, segurança e policia do esta
belecimento, pelo abastecimento de agua e illuminação, de modo a
evitar falta. ou irregularidades na respectiva distribuição.

§ 6°, Propor ao director os manipuladores e aprendizes que me
reçam elevação de classe, bem assim promover a punição de qualquer
delles que incorrer em falta.

§ 7°. Participar ímmediatamente ao director qualquer sinistro que
occorrerou prejuízose damnos que se derem 110 correr das manipu
lações ou nos artigos existentes nos depósitos, esclarecendo o facto com
o seu parecer, de modo a facilitar a providenciaque for mister tomar.

§ 8°. Examinar e remetter ao director todos os pedidos que Ihe
forem apresentados pelas secções, julgando da sua opportunidade e
convemenCla. ,

§ 9°, Mandar satisfazer, de conformidade com as ordens que receber
do director I os pedidos dos arti~os necessários ao serviço das secções e
as ordens de fornecimento aos diversos destinos.

§ 10. Fiscalizar .0 ponto de todo, o pessoal do estabelecimento,
assim como a sua sahida, prestando com a sua presença a necessaria
força para o bom desempenho da vigilancia que o porteiro deve exercer
sobre a policia do estabelecimento.

§ I I !.- Impedir que saia do estabelecimento qualquer objecto sem
destino conhecido, rubricando as guias destinadas a tal fim.

§ 1:2, Apresentar com antecedencia 210 director as relações dos ar
tigos neccssaríos ao supprimento annual do laboratorio em suas di
versas secções" organizadas de accõrdo com os chefes respectivos, e
que tenham de ser importados da Europa.

§ 13. Encaminhar, devidamente informadas e esclarecidas com o
seu parecer1 todas as representações, partes e solicitações de providen
cias que lhe forem apresentadas pelas secções, propondo as medidas
que julgar acertadas.

§ 1.04. Tomar parte na conferencia e recebimento de qualquer ar~
tigo que por qualquer forma tenha entrada no Iaboratorio ,

§' 15. Apresentar annualmente ao director os rclatoríos parciaes
das secções, que lhe forem entregues, dando sobre á matéria dos
mesmos o seu parecer e solicitandoas providencias que julgar necessa
rias, não só aos serviços das secções, C0l110 ao geral do estabeleci
mento.

§ 16, Para providenciar para que todos os artigos que, pelo seu
estado inservivel devam ser dados em consumo, estejam conveniente
mente relacionados e guardados.

§ 17, Promover e activar o bom tratamento dos animaes, a
guarda das forragens e os meiosde transportes, providenciando como
for conveniente e requisitando o que for preciso para tal fim,
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§ 18. Solicitar do director, sempre que julgar preciso, ordem
para que se proceda á analyse de qualquer substancia sobre cuja iden
tidade ou pureza houver duvida.

§ I 9. Substituir o director em sua ausencia ou impedimentos
temporarios.

§ 20. Ser, além destes serviços, encarregado pelo director de
outras commissões que possa desempenhar sem, prejuízo das suas
funcções ordinárias e conforme as suas aptidões especiaes.

§ 2 I. Rubricar todas as receitas gratuitas e indemnízaveis.

DOS CHEFES DAS SECÇÕES E~l GERAL

Art. 1'2. Todo o chefe de secção é responsável pela guarda e
conservação do material da sua secção e pelo cabal desempenho das
funcções que lhe &'1.0 inherentcs, cumprindo-lhe portanto:

§ 1°. Ter sob sua guarda e irnmediata vígilancia todos os artigos
que a sua secção receber, do que dará quitação a quem de direito,
lançando-os em acto continuo ao recebimento no respectivo diário de
receita.

§ 2°. Manter em completa ordem c conservação todos os artigos
existentes sob a sua guarda, separando-os convenientemente.

§ 3-. Manter em dia, no devido estado de asseio e com escru
pulosa exactidão, toda a escripturação concernente ao serviço a seu
cargo.

~- 4°. Satisfazer com prornptidão todas as ordens que receber,
consultando o ajudante sobre qualquer duvida que lhe suggira o cum-
primento das mencionadas ordens. .

§ SO. Prestar contas ao director, em qualquer tempo, dos objectos
que houver recebido e ao ajudante, sempre que lhe forem pedidas, todas
us informaçõesa respeito do serviço que lhe couber.

§ 6°. Detalhar e distribuir o serviço da sua secção pelo modo pra
tico que mais aproveite ao bom desempenho da .tareta que lhe incumbe,
dando conhecimento disso ao ajudante.

8 7°· Não permittír que dá sua secção saia qualquer objecto sem
que venha acompanhado da respectiva guia de entrada.

§ 80 • Comrnunicar ao ajudante qualquer occurrencia ou darnno que
soffram os objectos confiados á sua guarda ou referentes ao serviço a
seu cargo.

§ 9°. Fazer e entregar ao ajudante os pedidos de todos os artigos
necessarios ao supprimento de sua. secção ou attinentes ao serviço a seu
cargo, afim de que este, julganco da sua opportunidade, justeza e con
veniencia, rernetta-o ao director, para os devidos íins.

§ 10. Conferir com o ajudante e outro official designado por este
todos os artigos que por qualquer motivo tenham entrada na sua secção,
asslgnando com este O respectivo termo.

§ lI. Lançar todos os artigos recebidos no livro « Diarlo de Re
ceita », assignando o respectivo lançamento com o escrípturario qQe,
depoisd e coníeril-oJ o encerrará.
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S 12. Entregar annualmente ao director, por íntermedio do aju
dante, um relatório minuciososobre o movimento da secção a seu cargo,
acompanhando-o das considerações que julgar opportunas sobre a marcha
do serviço que lhe cabe.

§ 13. Relacionar, reunir e rcmetter semestralmente á reserva todos
os artigos inutilizados em serviço c que, por inserviveis, devam ser
dados emconsumo.

nos CHEFES DAS SECÇÕES EM PARTICULAR

Art. J3. Ao da secçãoda Reserva compete:
§ 1°. Apresentar annualmcnte ao director, por ínterrnedio do aju

dante, um quadro demonstrativo da exístencia, entrada e sahida de
todos os artigos existentes na secção, de modo a poder servir de base it
encomrnenda, que se tenha de fazer, de procedencia estrangeira.

§ 2°. Annotar todos os utensilios e mobitiarios existentes no labo
ratorio, que se empregam no serviço geral do estabelecimento, excluídos
os que se acham nas diversas secções, declarando o seu estado e lagar
onde estiverem servindo.

~ 3°. Receber semestralmentede todas as secções, competentemente
relacionados, todos os artigos que, pelo seu estado absolutamente incer
viver, devam opportunamente ser dados em consumo.

§ 4°. Propor ao director, com o assentimento do ajudante, a venda
mediante ajuste prévio de todos os objectos que, por inserviveis ou
por falta de ~utilização immediata, p~ssam .ser alienados sem inconve
niente, recolhendo ao cofre as quantias assim obtidas.

§ 5". Trazer sempre em dia a escripturação da renda eventual
assim obtida, de modo a poder ser applicada na acquisição -de obras
de consulta, assignaturas de jornaes e outros fins, que forem determi
nados pelo director.

§ 6°. Effectuar pelo referido cofre os pagamentos, que forem au-
torizados pelo ajudante. ,

§ 7°. Receber do ajudante e recolher ao cofre todas as quantias
que os tunccionarios ausentes no acto do pagamento deixem de receber
e restituil-as quando por elles reclamadas.

~ 80
• Guardar no mesmo cofre todos os documentos de caução

ou deposito feitos pelos fornecedores na repartição competente, para
garantia dos respectivos contractos.

§ 9°. Dar aos interessados o competente recibo de todos os do
cumentos e quantias assim confiadosá sua guarda.

~ 10. Vigiar para que o « Livro rnappa da Reserva» esteja sempre
com a escripturação em dia e feita com a necessarla clareza, acerto c
asseio.

~ I I. Velar pelo estado completo do supprimento da secção a seu
cargo, fazendo em tempo os necessários pedidos C comrnunicando ao
ajudante, logo que a provisão de qualquer artigo se venha a esg-otar,
para se providenciar a respeito.
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i\rt. I4. Ao da secção do deposito compete:

§ 'I. o Ter sempre em estado completo seu supprimento e attendcr
'com a necessária promptídâo a todas as, ordens de fornecimento que
receber.

§ 2. o Fazer, sempre que 101' necessário, pedidos á secção da
reserva dos artigos que faltarem ao seu supprimcnto, subordinando-se
tanto quanto possível ao respectivo acondicionamento original. .

§ 3. o Remetter á seccão da oíficina, com a necessaria antecedencia,
os pedidos dos productos 'de fabrico dessa secção, ele modo a pcrrnittir
que se faça sem atropello a respectiva manipuíação.

S 4." Fazer pedidos elos artigos que venham a faltar c que devam
ser adquiridos no mercado por ajuste prévio ou por contracto, sujeitando
em todos os casos ao criterio do ajudante a justeza e opportunidade de
seu acto.

~ 5. o Dirigir a divisão e acondicionamento de todos os artigos
que forem destacados aos diversos fornecimentos.

~ 6. o Fiscalizar o encaixotamento e enfardarnento dos mesmos ar
tigos') organizando as respectivas notas de despeza, de accórdo com o
modelo adaptado.

~ 7. o Informar .ao ajudante para ser presente ao director sobre as
faltas que occorrerem nos fornecimentos que a secção fizer e venham
mencionadas nos respectivos termos de exame dos volumesexpedidos.

~ g. o Detalhar o serviço da carpintaria, distribuindo o trabalho de
modo a ter sempre uma provisão de caixões de diversas bitolas, promptos
para expedição.

SI). o Aproveitar e beneficiar, quando possível c conveniente, os
caixões qne forem recebidos da Europa com artigos destinados ao la
b~ratorio.

~ LO. Organizar annualmcnte e entregar ao ajudante uma relação
completa das ordens ele fornecimento, recebidas e attendidas, dos vo
lumes expedidos) dos caixões fabricados c dos beneficiados que se apro
veitaram para as expedições.

Art. 15. Ao da secção da ofíicina compete:

~ 1. 0 Dirigir todo o trabalho concernente ao fabrico em g-rosso de
lodos os artigos destinados ao supprimento c abastecimento do deposito.

§ 2. o 'Vig·iar que não se introduzam nas formulas c processos de
manipulação modificações que não estejam previamente autor.zadas pelo
dírector.

~ :).0 Ensaiar em pequena escala, sempre que lhe 1'ür determinado,
qualquer formula nova antes de fazer, segundo esta, a preparação em
grande escala.

~ 4. 0 Dar todos os esclarecimentos aos manipuladores, explican
do-lhes detidamente os preceitos e cuidados a tomar durante os respe
ctivos trabalhos, de modo a tornai-os cada vez mais perfeitos em suas
habilitações,

§ 5.° Velar para que, ao fechar-se a secção, todas as providencias
fiquem tomadas afim de que não occorra qualquer sinistro que possa
cornprometter a segurança do estabelecimento.

Poder Executivo - J<)00 VoI. H.
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~ 6.° Cumprir com solicitude todas as ordens de fornecimento ao
deposito; fazendo logo a demonstração dos artigos necessarios ao cum
primento da mesma ordem, submettendo-a ao. « visto ))do ajudantee
acompanhando-a, quando approvada, do competente pedido extrahido
do livro-talão. . , . ,

§ 7-. 0 Distribuir a cada manipulador todas as drogas, destinadas á
manipulação que -vae eüectuar, mediante recibo passado no respectivo
1i"TO~ . ',. ) ,

S 8: o Lançar no livro de manipulação, discriminadamente, todos
os artigos recebidos para. cada preparado, acompanhados-co seu, preço
de, custo e do producto 'obtido, com a designação do manipulador que o
effcctuar.

§ C); o Organizar annualmeiite e rcrnetter ao ajudante uma relação
de todos os artigos manipulados, da matéria prima empregada, dos ar
tigos consumidos no. asseio e, na conservação do material, -do combus
tívcl e lubrificantes, utilizados c dos salários -pagos ao pessoal,de marii
pulação, de )l104p, a,se poder deduzir ayor~eptageni com 9.ue no anno
seguinte se devera tributar as preparaçoes feitas nesta seccao .:
. __ ~ 10." Rernetter annualmente ao ajudante para ser presente ,ao di
rector; urna r~laçã9 detalhada do material existente na secção c01Í1 a de
claração do seu estado: '

:Art. í ô , Áo da secção do receituário compete:

§ t .o' 'l~el' a sUà. secção completamente abastecida de todb?, os' re
cursos necessários ao irnmediato aviamento de, todas as .. receitase pe
didos que lhe Ioreni apresentados, desde que satisfaçàmas disposições
legues. '
" §..z.°r:-:mprcgar todo O esmero 114, promptificação de todo b re-

ceihiàrio, solicitando todos os recursos para a satisfação deste pre-
~ehd:' . .'

~ 3.6 CbÍlecdnliàr e riumerat diariürrH:hte todas <1S rccCltás e pcç,iicibs
que forem aviados, acompanhando-os dos respectivos desdobramentos,
em fónna de nota de despeza, e classificando-os conforme forem índern
ni,:.~av,e,isOUunrl9., para apresental-os ao ajndante, afim de terem o con-
Veniente destino. '
, ";S4: ~ ', ,Reg'ist':ú,. ~iil um livro .esp~cial .díanamento e eni .ordém nu
-m~rtca;:tQdas as receitas indemnizaveis lançando no mesmo registro o
respectivo preço: ' .'.. .... ,
_", .§~5.;, Fazer á. reservavsemprc que fór preciso, em folha extraliídâ
~q ll"rd-tàlão; pedido dê todos os artigos destinados ao serviço de sua
sceçao: . ,

, § 6. o Submetter ao jnizo do director, por interrnedio do ajudante,
todas as duvidas que occorrerern no serviço a seu cargo e que o ultimo
não possa resolver. .

§ 7. o Fazer a escala do pessol a seu cargo para o serviço perrna
nente da secção e submettel-a ao « visto » do ajudante.

§ 8: ~ Designar dentre seus subordinados quem substitua qualquer
empregado tio serviço da escala e que por impedimento dé qualquer-na
tureza deixede comparecer, dando de seu acto irnrnediata cornmunicacão
ao ajudante, '
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~ (). o Receber do pharmaccutico ele dia ,as receitas, a parte dera
.lhada de todas as occurrcncias do dia anterior, verilicar sua cxactidão,
visal-a c rcmettel-a ao ajudante para ser presente ao director .

~ TO. Organizar e apresentar annualmcntc um quadro synoptíco
das receitas e pedidos aviados pela SCCÇflO, .tiscrnninando o numero total
de for mulas e pedidos elo reccit nario indcmnizave' com o respectivo
valor e o das receitas gratuitas.

~ l r. EíTectuar ctn sua secção, em quantidades convenientes, os
preparados officiaesruais simples ~ de maior ~<?nsulllo, rcmettendo ao
ajudante a demonstração elarespectiva despcza feita com a rnatena prima
empregada c do resultado da operação, para ser lançada em receita.

AtL J7. Ao do gabinete de chimica compete:

~ I. o Ter sua secção sempre apparelhada e dotada de todos os rc
cursos matcriaes para de prornpto poder prestar todo e qualquer serviço
que lhe Ior determinado, referente a analyscs chimicas em.qualquer elas
suas applicaçôes.

~ 2.° Attcnder com promptidão aos trabalhos que lhe forem COI1
{lados c rclatal-os com clareza c concisão.

S 3. U Registrar em livro a isto destinado todo o serviço que
effectuar.

~ 4. o Apresentar ao ajudante, acom panhado da respectiva demon
stração, 0- pedido da matéria prima que fór necessaria ao fabrico elos
artig osque lhe forem pedidos. ,

~ S." Recolher ao deposito, acompanhados da respectiva guia de
ex~)cdiçáO, todos os productos que preparar. .

. -Só. U Fazer pedidos de assignatura de revistas technicas nacionacs
c estrangeiras, assim como ele obras de consulta, para a bioliotheca.

~ 7. o Sempre que fór preciso, pedir mediante folha extrahida do
livro-talão todos os artigos neccssrrios ao desempenho ele sua tarefa.

§ 8. o Relacionar todos os -livros c joruaes existentes na biblio
theca, que fica sob sua guarda.Tacultando-a a todos os offíciacs,

§ 0. o Acccitar por intermédio do dircctor todos os livros de caracter
technico que forem doados il sua bíbliothcca, fazendo a respectiva carga,
como nos casos ordinários. '

,S 10. Colleccionar , catalogar. todos Os spccírnens dc plantas ou
productos vegetaes da nora nacional, que tenham applicação em
therapeutica, estudando-os de modo ~ se fixarem os typos ou padrões
pelos quacs se possa verificar a Identidade dos que o laboratório tenha
de adquirir.

~ I I. Eílcctuar a analyse da matéria prima que tenha de ser em.
pregada 110 laboratório c dos productos por este fabricados.

§ : 2. Eífectuar ainda" á_reg uisição etc autoridade competente
e mediante previa determinação do director, à analyse chimíca da
substancia ele qualquer natureza que para este fim lhe fôr en
viada.

§ 13· Executar o fabrico de soluções dosadas contidas em am
poulas _~?ara emprego pharmacotbcrapico.: assim ~011l0 a preparação
de reactívos destinados ao suppnmento do deposito OU de outro des..
tino.
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S 14. A presen tal' o resultado dos seus trabalhos e estudos sobre
estes assumptos ao dircctor, que lhe dará o destino que mais
convier.

Art. TiL Para estes trabalhos o gabinete disporá ela mais con
veniente e necessária installação, alem de todos apparelhos pre
cisos, de uma bibliotheca para consulta e do museu de matéria

"medica nacional.

DOS PIlAR.MACEliTICOS GOADJ9VANTES

Art. H). OS coadjuvantes serão designados pelo director para as
diversas secções do laboratorio, de accórdo com as necessidades destas
e consultadas as aptidões de cada um.

Art. 20. Em todas as seCçC)C3 O coadjuvante mais antigo ou mais
graduado será o substituto do chefe, nos impedimentos temporários
deste, rendo serviço diário e fixo, os demais alternarão no serviço de
dia ao laboratorío.

Art. 2 I. Todo o coadjuvante quê tomar parte neste serviço de
escala, ao sahir de pernoite, ficará dispensado de comparecimento ao
laboratório no dia immcdiato .

Art. 21. Ao coadjuvante incumbe:

S r." Auxiliar de modo efllcaz a secção em que tiver cxercicio, em
pregando austera vigilancia sobre o serviço profissional do pessoal su
bailemo.

~ 2." i\~t.idar a guarda dos objectos existentes em sua secção, bem
assim j iscali/ar o asseio, a conservação, a ordem e a policia da mesma.

~ 3.° Guiar c mcthodizar °serviço de qualquer empregado subal
terno da 'sua scccão ,

~ +0 Advertir a qualquer empregado confiado ú sua acção quando
este se afastar do cumprimento de seus deveres.

~ ;). o Communicar aochefe da secção em que servir qualquer occur
rcucia notavel na, parte do trabalho em li ue cooperar.

~ o." Solicitar do respectivo chefe de secção qualquer esclareci
menta, providencia ou instruccãosobre o serviço que lhe Iór comrnettido.

~ 7. o Ordenar qualquer serviço aos seus subalternos desde que para
isto esteja autorizado pela força de seu cargo, em virtude deste regula
mento ou por acto do seu chefe.

~ 8. o Todos os coadjuvantes serão responsáveis perante os respe
ctivos chefes de secção pelos erros e omissões que no exercício de suas
tuucçõcs commetterem.

DOS .\L\?\lI'UL.\.DOHES ,E ,\PRE:~DIZES

Art. '23' Aos manipuladores incumbe :
~ 1. o Executar as ordens que receberem dos chefes ele secção c seus

coadjuvantes, pedindo-lhes qualquer esclarecimentos de que porventura
precisem.
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~ 2. o Communícar ao chefe da respectiva secção toda e qualquer
, occurrcncia relativo ao serviço quc estiverem desempenhando.

~ 3.o Portar-se com a dcvida subordinacão para com seus superiores
e a indispcnsavel asccu.ícncia sobre seus subordinados,

~ 4." Guiar c instruir os aprendizes que lhe forem confiados, pro
porcionando-lhcs trabalho compativcl com SlI:1S forças e habilitacôes,

J\rt. ~4. Os rnanipuladores e aprendizes quc 11:10 contarem um
anno de cüectivo exercício na respectiva classe, a d~\"icb ass.duidado e
boa conducta, não poderão ser promovidos.

Art. 25. Os manipuladorcs serão responsáveis pelos erros c ornis
sões a que derem causa no trabalho que lhes for conríado ,

Art. 26. A secretaria comprehende o seguinte pessoal : cscriptu
rario, agente-despachante, archivísta, escrevente e continuo.

Art. '27 •.Ao escriptuar io compete:
SI. o Executar por si e pelos escreventes seus subordinados todos

os trabalhos de expediente e contabilidade inherentes ao laboratório e
que não estejamdistribuídos neste regulamento aos outros funccíonarios
do estabelecimento.

§ '2. o Servir de secretario da commissão ele compras do Iaboratorio
c como tal lavrar os editaes e actas de concurrencia, os termos de CO\1
trasto c os de fornecimento.

- § 3.() Lavrar os termos de consumo e tojos os lançamentos ou
documentos de netos em que tornar parte. :

§ 4. o Encerrar com o director a carga de todos os artigos rece
bidos pelo Iaboratorío, depois de ter processado cuidadosamente a
exactidão do respectivo lançamento.

§ 5. o Preparar para despacho do director todos os papeis que
tenham ele ser submettidos a este e dar-lhes destino conveniente.

§ 6. o Encaminhar e fazer seguir ao seu destino com a 'maior
promptidão todo o serviço de expediente.

§ 7. o Fazer a matricula de todos os empregados, notando todas as
alterações relativas a cada um.

§ (3. o Fazer o ponto mensal dos funccionarios do estabelecimento
c, de accordo com este, ,1S respectivas folhas de pagamento.

S 9. o Organizar a conta corrente da caixa ele inservivcis c sub
mettel-a mensalmente ao conhecimento do director, depois de tel-a
conferido COIll o chefe da reserva, que a assignara.

§ 10. Fiscalizar toda a cscripturação de seus subordinados da
secretaria e ministrar-lhes as necessárias instruccões.

§ I I. Iuspeccionar a ordem e a segurança' do archivo , velando
para que todos os documentos estejam convenientemente dispostos c
classificados com methodo ,

Art. 28. O escripturario é responsável pelas irregularidades que
no serviço que lhe está aflecto, forem cornmettidas.
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ArL 20. O cscripturario será substituido :10.<> seus impedimentos
ternpora-íos pelo escrevente de la classe mais antig-o de classe.

Art. 30. Ao agente despachante compete:
~ I. o Receber todos os pedidos de compras feitas pelas diversas

secções do laborntorio, visados pejo ajudante e despachados pelo dire
ctor, distribuindo-os pelos fornecedores do estabelecimento de accórdo
com a dcsiguação elos respectivos contractos ou resolução superior.

~ 2. o informar os pedidos que não forem objecto ele contracto, indi
~ando os mepores preços que tiver obtido 110 mercado par.1 a respectiva
compra.

~ 3." Escripturar em livro para isso designado pelo escripturario
o preço de cada artigo adquirido por compra e o nome do vendedor.

~ 4. o Receber elas mãos do director todas as tacturas e mais -do
cumentos relativos ao fornecimento procedente de compras por conta
do laboratório nas praças estrangeiras, submettel-as a despacho na AI
íandcga c entregar os respectivos volumes no Iaboratorio ao chefe da
reserva, deutro do mais breve espaço ele tempo.

~ S·() Ajustar, COIl1 annucncia do director, os preços de transporte
das cargas recebidas ou expedidas pelo laboratorio.. submettendo ao
ajudante a respectiva conta justí ticada pelos documentos cornprobatorios
firmados pelo chefe da reserva ou do deposito.

~ 6. o Receber mensalmente, com autorização do director na repar- '
tição competente, a consignação para despezas miúdas e ajustar na
mesma repartição as devidas contas.

§ 7. 0 Receber também mensalmente na repartição pagadora as irn
portancias tornes das folhas dos funccionarios do laboratorio e crlectuar
o respectivo ~,,~g'amento com assistencia do ajudante e do escrip.~u.rario.

~ 8.!' Assignar com estes o attestado elepagamento das férias do
pessoal que percebe vencimento diário e que não tem assentamento em
folha.

~ 9. o Receber do director as requisições de embarque do material
expedido pelo ~boratorio e providenciar para que sejam de prompto
satisfeitas.

§ 10". Informar com clareza sobre qualquer assumpto relativo ao
seu servico.

, ~ I I : -Indicar ao escripturario um servente que, sob sua responsa
bilidade, o auxilie- no bom desempenho das suas funcções.

Art. 3T. O agente e o escrevente seu auxiliar são empregados no
serviço externo da repartição e responsáveis pelas faltas que commet
terem.

Art. 32. O archivista é o guarda do archivo c, portanto, respon
savel pela sua ordem, boa conservação e segurança.

Art. 33. Ao archivista incumbe :
§ I. o Receber do escripturario devidamente classificados, nurne

rados c rotulados todos os documentos, cujos tramites estejam com
pletos c quc o director por seu despacho mande archivar .

§ '2. o Não permittir que do archivo a seu cargo saia qualquer do
cumento.sem que seja autorizado pelo director ou ajudante ou solicitado
por escripto pelo escripturario.
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~ ~. o Classiflcar e catalogar todos os documentosrecebidos c exis..
tentes no archivo, de modo a se tornar íacil a busca e evitar os extra-
vios. - -. -

Art. 34. Aos escrevente.s compete
§ I. o Auxiliar o escripturario em todos os serviços que por este

forem determinados.
. § 2. u Executar todas as ordens emanadas do dircctor.

Art. 35.' Os escreventes serão responsaveis pelos erros ou
omissões q L1C commettcrem no serviço a seu cargo.

Art.: 36. Os escreventes não poderão . obter: accesso sem contarem,
pelo menos, um 311110 ele effectivo exérdéioi1à'rés{}ecü,'à classe; bom
COP1p:xtàmento, assiduidade e mais requisito», m~~; a .il:i~o ~p director,
constituam merecimento,

DO pOnTEIRO, AJUD:\\'TE 1)1: r-orrrnrno, CO!'1TT'\UQ E ~ERVENTE

Art. 37. Ao porteiro cumpre :
~ I. o Abrir e fechar o estabelecimento nas horas que lhe fór or-

denado. . ., .
S '2'? Exercer a maior vigílancia para que absolutamente não saia

do estabelecimento qualquer artigo sem ser acompanhadc de uma guia
a~s~g~~da pelo chefe d'1 secção a que pertenceró -~i;~ig'(Ye'vísaôa pelo
ajudante.

~.: 3 .. 0 par parte verbal ao ajudante e por cscrípto ,\0 director da
sabida de qualquer empregado do serviço 'tcchüíco: durante áshoras de
trabalho; quando este não apresentar licença escripta, assignada pelo
chefe da secção e visada pelo ajudante. . --.. - . - .

§ 4. o Tomar o ponto elos manipu ladores, aprendizes, serventes
e ou tros operários. .

§ 5." 'Cuidar do asseio, illuminação c guarda do estabelecimento e
dar parte de qualquer occurrencia que tenha logar no. iritervallo das
1101'.15 de trabalho.
"S ~. o 'Não sahir do estabelecimento sem licença do dírecror, _e

quando a obtenha deixar' crn seu logar o ajudante de porteiro. .
Art. 38. Cumpre ao ajudante de porteiro:'
§ I. o Substituir o porteiro nos seus impedimentos.

_ S 2. o Guiar e conduzir Q~ .scrventes 1105 afazeres que lhes competem
distribuindo-os por escala nos diversos ciicàrgos. _

Art. 39. Ao continuo, que fica exclusivamente empregado no ser-
viço da secretaria, cun~pre :

§ r. o Transportar o serviço de expediente da secretaria.
~ 2. o Zelar pelo asseio da secretaria.
S 3. o Fazer todo o-scrvíço que lhe deterrnioar o escripturario,
Art: ~o. Aos serventes cumpre fazer:
§ r. o A guarda geral do estabelecimento, bem assim a limpeza, 4

boa conservação deste e dos respectivos al)pârelhos c utcnsilios .. :' .'
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• ~ ~. I) Todo o serviço designado pelo porteiro. ao qual sâ(! sub
ordinados I desde que as ordens deste não contrarircm as dos chefes de
secção em quc tenham. exercício.

Art. 41. Os serventes que contarem cinco annos de cffcctivo exer
cicio no Iaboratorio perceberão mais urna gratUicaç::lo düri:l de $500.

no j'l[ACm~ISTA, FOGmSTA E CMl.PI~TFIROS

Art. 43. Ao rnachinista incumbe:

~ I. o Dirig-ir o funccionamento da machina a vapor c zelar pela
sua boa conservação, assim como pelas elas demais machinas e appa
relhos, em cujo trabalho, segundo as circurnstanclas, será auxiliado por
outro empregado para isso então designado pelo director ,

§ 2. o Pedir, por escripto, ao chefe da seccão da offícina O que tor
necessário ao custeio c conservado das machinas e seus accessorios ,

S 3. o O machinista não poderá, sob pretexto algum, pôr em movi
mento as rnachinas, desmontal-as nem substituir alg-uma peça sem ordem
do chefe da secção da oílicina, o qual em casos gra ves nada ordenará
sem autorização do dircctor .

Art. 43. São attrlbuições do foguista:

~ I. o Executar ,IS ordens do machínista com reíercncia ao serviço
geral da lJ;lachina e seus accessorios.

~ '2. o Regular o fogo da fornalha segundo as determinações do
machinista.

Art. 4-+. Os carpinteiros se empregarão no fabrico e reparação
dos caixões para a expedição de medicamentos c receberão do chefe
da secção do deposito as ordens concernentes a esse serviço.

Art. -~5. O machinista, o foguista c os carpinteiros são sujeitos
ao regirncn disciplinar elo estabelecimento como todos os íunccionarios
deste. '

ArL. -16. O machinista, o foguista e os carpinteiros; que faziam
parte do .pessoal do Arsenal de ,Gucrra desta Capital c se achavam
destacados no serviço do laboratorio, passarão a fazer parte do pessoal
deste estabelecimento.

CAPITULO tu

DAS Nü:\mAç;{lES E LICENÇAS

Art. 47. Serão nomeados:

~ J. o O director, ajudante, escri pt urario, agente, despachante
c porteiro, por acto do Governo sendo o primeiro por proposta do
chefe' da repartição a que ficar adstricto o, serviço, de saude do
Exercito c os demais, por indicação do director do laboratorio ,
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~ ~"o Pejo chefe, da repartição de saúde do Exercito os chefes
de secção e coadjuvantes, precedendo proposta do director do Iabo
ratorio,

~ 3. o Pelo director do laborator ia os demais empregados dos
quacs exigiri as provas ele habilitação c documentos que Julgar
nesessarios.

Art. 48. Nos descontos por faltas e licenças" será observado
para os militares e civis o que estiver estabelecido nos. regula
mentos c leis que vigorarem nas repartições identicas do 1\l1msteno
da Guerra.

CAPITULO lV

D1Sl'OSIÇÕE~ GI::R;\J,;S

Art. 49. O fornecimento para o laboratório se fará directamente
dos fabricantes da Europa, por intermédio do Ministério da Guerra,
excepto' os artigos que forem do paiz, os quaes serão obtidos nos nossos
mercados, mediante concurrencia, que terá lagar perante uma COIll
missão composta do dircctor, do ajudante, dos dons chefes de secção
mais graduados e do escripturario ,

§ 1. 0 A concurrencia se effectuará todas as vezes que houver neces
sidade de drogas do paiz para o supprirneuto do laboratorio c será su
jeitê!' a approvaçâo do Ministério da Guerra.

§ 2. 0 Para abastecimento ao Iaboratorío dos artigos do paíz, obser
var-se-ha o disposto em actos congencres ela Intcndencia da Guerra ou
repartições analogas. '

Art. 50. Peita nos devidos termos a entrega dos artigos, o forne
cedor receberá incontinenti um documento extrahido do diário de re
ceita, com o qual instruirá a sua conta para ser processada e paga.

Art. '=;1. Constitue diário de receita um livro de talão onde serão
com clareza c asseio feitos os assentamentos dos artigos recebidos.

::; I. o Constituem o diario de despeza os documentos oríginaes com
petentemente processados e encadernados trimensalmente.

~ 3. o Além desses haverá os seguintes livros: livro de talão para
pedidos; livros mappas de demonstração; livros de resumos das transfor
mações; livros de termos de consumo; livros de talão para. conta do
reeeituario : livro de matricula dos empregados; livro das despezas
rniudas: livros auxiliares, que forem necessarios para esclarecer a es
cripturação.

Art. 52. A escripturação de qualquer destes livros será feita de
accórdo com os modelos ministrados pela repartição competente.

Art. 53. Todos os documentos de despezas. assim como as ordens
e minutas de correspondencia, depois de numerados; serão encadernados
por trimestres ou semestres conforme a quantidade. Do mesmo modo se
praticará com as segundas vias das contas e quaesquer outros documen
tos, que devam ser conservados no achivo.

Art. 54, O Iaboratorío Iunccionará todos os dias uteis das 8 da
manhã ás 3 horas da tarde.
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~ r ,0 Haverá permanentemente na scccão do rcccituario um coad
juvante Inseparável do laboratorio durante as' 24 horas do seu serviço
para attender a toda e qualquer erncrgencia, pernoitando 'no cstabe
lecimcuto e com elle um manipulador c um servente.

§ 2. ~ Para sua alimentação durante as 24 horas que permanecerem
no serviço de dia ao laboratório perceberão maiso pliarmaceutico co
adj~!vantc a diaria de 3$, o manipulador a de 2$ e q SC1TC'Üc a de I$Srio.

§ 3. o Quando as 'necessidades do scr\'iço' O exigirem pqderá o tra-.
qalhp ctq laboratório ~~t' prorpg'ólpo por; uma hora, mas sem que ppr

.isso os empregados tenham 'direito 'a'auguréhto de salário. ,,' ,
S 4· o Quando por determinação expressa do Ministcrlo da Guerra

o laboratório íunccionar em dias Jeríados e santificados, os empregados
que trabalharem perceberão mais I a gratificação correspondente á.de
meio dia de trabalho.

S,5. o O expediente da secretaria se fará normalmente das 10 da
manhã ás 3 horas da tarde. ' " . . ,-

Art. .'5.~. Os netos de consumo elos artigos que. forem absoluta
mente ínserviveis terão logar procedendo exame por IIma commissão com
posta do directorrajudanie, dous chefes de secção e o cscripturario ,

Art. 56. Em círcurnstaricias extraordinarías o ministro ela 'Guerra
augmentara o péssoal da nianlpulação, 'ernquanto durar a necessidade.

, . Art , S'? _ 'O supprimento 'dos artigos ucccssarios á pharrnacia do
Hospital Central do Exercito se fará mediante requisição directa do res-
pcétivo director <lo labciratbi'í6." ., ,.. '

- , A.'rL "58: 'Em todos os' netos do serviço do, laboratório ' os phar
maceuticos militares usarão do uniforme distinctivo ' de seu posto' ÓU
graduação perniittída no'serviço interno dos quartéis c estabelecirncn-
tos militares:'1;".. ". '

Art. 59. () ministro da Guerra poderá a todo o tempo fazer
qualquer modificação neste rcgulamento . "

" Art. 60. 'O dircctor.: o ajudante e o porteiro residirão 110 'ést'abc'-'
Iecimcnto . ' . ., ."',

Art. '6I. Para os servicos dos caminhões do laboratorio serão
destacadas praças de pret queo dircctor requisitará da autoridade com..
pctcnte. ". . , ,... ,

Art. 62. Os íunccionarios civis do laboratorio perceberão os vcn .
cimentos constantes da tabella anncxa. )

DISPQSIÇXO TRANSITORIA

Art. 63- Ficam dependendo de approvação do Corpo Legislativo
os augmçntos de vencimentos, para os quaes não tenham sido consigna
elos fundos na lei do orçamento em vigor.

Rio de Janeiro, 8 de j 1I1ho de '909. -, Carlos Eugenio de A. Gui •
niartics .
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(') V encimou tos mi lit.i rcs ,

Rio de Janeiro. il de julho de 1<)IY).- C.l}"l,\,~ ElIgL'Jli11 de 1\. (;lIiJl1:1r,iL'.~.

DECn~TQ N: 7· 4SS ---: DE g p~~ JUN11O. n~ 19;09

Substitue o trecho de S;lnl"\n\l~~ do~ I-'cr~·o.~ n Serro, da Estrqda ele F~I"1'R Yi~.

ctoria a Diama ntinu , pelo de ('urra\illho, ela l~slrada de Ferro Ccní ral do

Hrazil ú cidade de Dia mantmn , em :\lill<\s (~cr~lCS.

o Presidente da República d03 Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante dos ns. IX c X, lcttra b, do art. 16
da k~:n.· 2.q~O, 4~~1 de deZC111brQ de 19Q8, dccreta : '

Artigo ~llÜCO. Fica substituído o trecho de Sant'Anna dos
Ferros a Serro, da Estrada de FeITO Victoria a 'Diamantina 1 pelo
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de Curralinho ou outro ponto conveniente da Estrada de Ferro
Central do Brazil á cidade de Diamantina, em Minas Gcraes , fi
cando o referido trecho incorporado á concessão feita pelo decreto
n. 4,337, de I de fevereiro de 190:2, mediante as clausulas que
co.m este baixam: assiguadas pelo ministro da Viação e Obras Pu
blicas.

Rio de Janeiro, 8 de julho de 1909, ~n° da República.

NILO PEÇANIIA.

Francisco Sã.

Clausulas a q ue se refere o decreto n. 7. 45 5 ~ desta da ta

r

Fica substituido para os cffeitos da garantia de juros na con
cessão feita á Companhia Estrada de Ferro Victoria a Minas, pelo
decreto ~_ 4.a37, de I de fevereiro de 1Q02, o trecho de Saut'Anna
dos Ferros a Serro pela linha de Curralinho ou otitro ponto con
veniente da Estrada de Ferro Central do Brazil á cidade de Dia-
mantina no Estado de Minas Geraes.

TI

A companhia será obrigada a começar os estudos definitivos
dentro de oito (8) dias a contar da assignatura do contracto, de
vendo apresentai-os completos dentro do prazo de seis (6) mezes ;
podendo fazel-o por secções de 30 kilometros.

In

A construcção será iniciada dentro de 30 dias de,R0is de appro
vados os estudos da la secção, devendo ficar concluida toda a es
trada do ponto inicial até Diamantina, dentro de dezoito (18) mezes,
contados da approvação dos estudos.
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IV

Prevalecerão para o novo trecho as condições tcchnicas e con
dições geraes adaptadas para a linha de bitola cs trcita da Estrada
de Ferro Central do Brazil.

V

o capital do novo trecho, que gozará da garantia de juros nas
mesmas condições que o da linha Victoria á Diamantina) será
aquetle q ne for determinado pela applicação da seric de preços da
Estrada de Ferro Central do Brazil ás quantidades de obras exe
cutadas, não excedendo, porém, ao custo kiíometrico de 3°:0008,
ouro, máximo fixado em o n. I da clausula II das que acompa
nharam o decreto n. 4.337, de I de fevereiro de 1902.

VI

A companhia concorrerá com a quota de 12:000S por anno ,
pag'os por semestres adiantados, para as dcspezas de fiscalização do
novo trecho.

VII

Para os trechos da Estrada de Ferro Victoria a Diamantina,
não substituidas pela clausula I, prevalecerão os prazos fixados no
decreto li. +337, de I de fevereiro de II)O::!.

VIII

Para a presente concessão vigorado as mesmas condições
estabelecidas no contracto da Estrada de Ferro Victoria a Dia
mantina, não alteradas pelas clausulas precedentes.

Rio de Janeiro, 8 de julho de 1909. - Francisco Sá.

EXPOSIÇÃO DE ,\10TI Vos

81'. Presidente da Rcpublica-« Desde 1904 decretou o Poder
Legislativo a construcçáo de uma via fcrrca que ligue a Estrada
de Ferro Central do Brazil ao ponto terminal da Estrada de Ferro
Victoria a Diamantina.

Essa disposição tem sido repetida, todos os aunos, na lei do
orcamento .

> A qne vigora para o actual cxercicio, não somente consignou,
ainda uma vez, a mesma autorização, mas ainda afllrmou, de



modo expresso) a necessidade de apressar a construcção daquclla
linha) para que autorizou os credites necessários.

A. iiisistencia do legislador obedeceu ao propósito de canalizar
para Ô ghl1lde tr(JI1CO da viação federal li producção de uma zona
vasta c. populosa) fornecendo aquella linha elementos de trafego
de que ella carece no trecho onde se fará a ligação.

Filia-sc esse intuito ao programma pelo qual, desde longos
:;tn11OS; 'se tein dirigido a.coi1strucçãb das estradas de ferro no
Btazil, de fazer para as grandes vias convergir linhas affluentes que
pcrniittam a mais extensa irradiação aos beneficios destas c lhes
avolument o trafego. Desta sorte, O desenvolvimento das zonas
compi'elíendidas entre as 'pdhdpacs redes ·de, viação determinará,
opporiunamente, a Iigação dellas, corno uni phcnomeno natural c
expontaneo, c não corno ti resultado de urna preoccupação theorica.

Para a Central do Brazil, a estrada projectada trará a van
tagem de lhe assegurar um trafego que outra estrada viria solicitar
c ofará ÇOP.l proveito para a lavoura e o.commercio, que gosarão
dos beneficios resultantes de ütli,i linha em melhores condicôcs te
clinicas; com tarifas mais facilmciitc reductiveis e conduzindo a um
porto de mar de grande capacidade e apparelhamento perfeito.

Sendo, entretanto, o pensamento de V. Ex. não aggravar,
antes diminuir, quanto possivel, as responsabilidade da União,
ainda quando coniraliidas para satisfazer ás cxigencias do nosso
progrcsae material, julguei acertado não incorporar simplesmente
a linha projectada da Central do Brazil á Diamantina e SGITO á Es
trada de ferro de Victoria á Dianiantina, mas substituil-a a um
trecho desta, de necessidade mais adiável.

E' esse o comprehcudido entre Sant' Anna de Ferros e Serro
qu~ serviria á iuna zona q ue SC1'ú, durante longo-::; aunos, sufficíen
temente beneficiadapela ligação já em construcçáo daquellc Estado
á Central em Sabará.

Sendo o custodesse trecho superior ao da linha que ~l este
substituirá, da modificação da concessão resultará, eiii vez de au
gmento, diminuição dos encargos resultantes da concessão primi
tiva.

Tendo me cabido a honra de propor ao Senado, de que eu
fazia parte, a disposição incorporada á lei de orçamento vigente,
que niandou apressar à construcção da estrada de ferro de Di
artíautina, .cumpro um dever de fidelidade á minha propria iui
.ciativa e á adhesáo que esta recebeu do Poder Legislativo. sub
mettendo á approvação e assignatura de V. Ex. o decreto junto.

I "

Rio de janeiro, 8 de jiillio de 1909.

Francisco Sá.
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Transfcic ü Compn nh j,( Ílrazileira de l~llcrg'ia EIccirlca os favores constantes

das COIlCCSSúcs ícirns a ürma (~ujI1Ie Í\. Comp. pelos decretos ns. 6. "367, de

14 de fevereiro de l(Yl;-, e 7. °52, de 30 de j ulho de H)0l.L

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
attcndendo ao que requereu a firma Gninle & Comp ,: ccssíonaria,
por decretos ns . (L 367) de 14,de fevereiro de, I 9°7, C 7. °52; . ~e
30,de Julho de 1908, dos favores constantes do de n. 5.646, de 22
de agosto de 1905, decreta: , '

AriigT) unico , Ficam transferidas àCompanliia Brazilcira d.e
Energia Elcctrica as concessões feitas a GuiJ11e & Comp. pelos de
~rectbs , ns. 6. 367, ~1c ~.4 de fevereiro .dc 19°7;. e 7 ",o5~, de:~q,.,de
julho de, 19?3; o, pnmciro para os serviços relattyos, ~lS installãçócs
hydro-electricas em Alberto Torres; no Estado. do RIO de janeiro,
c o segundo para o. aproveitamento da força hydraulica do rio de
ltapanhaú, no Estado de S. Paulo ~ ,

Riq deJaneiro, ISdcjlllhodc içjo9, 2io da República.

N ri.o PEÇ1\N ux ,
Francisco Sá.

11,'

.b ECH..8TO :N. 7.457....;..; üt: 15 hi:: J L'LltO DE í 9b~

Concede autorização ti. "lillllcd Shoc Machinery Co mpn ny ofScuí h Anicrica l)

par,t coutiuuar a Iunccionar na Rcpubiica ,

o Presidente (la República dos Estados Unidos do Brazil,
attcndendo ao que raquercu a Uniied Shoc J.l1q.,clú-n,err Company
(~/ SOUtlL Aincrica, autorizada a funccionar .no ,Brazil pelo decreto
li. 7. ~6S, de 5 de novembro de igo8, c devidamente representada,
decreta:

Artigo, unico , E' concedida autorização á United Stio« Machi
.nery C01npany of South. America para continuar a funccioriar na
República, com as alterações feitas nos seus estatutos.. sob as
niesmas clausulas que acompanharam o citado decreto, e ficando a
mesma companhia obrigada a cumprir as formalidades exigidas
pelei legislação .em vigor.

Rio de Janeiro; 15 de julho de 19-Ó9, 21 0 da República.

N ILO P.EÇANI~A.

Francisco Sá.
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Certifico pela presente que me foi apresentado um certificado
de alteração dos estatutos da Un.üed Shoe j}fachútcry Company
of Soutb Anierica escripto em idioma inglez, afim de o traduzir
para a lingna vernacula, o que assim cumpri em razão do meu
officío c cuja traducção é a seguinte:

Traducção :

Eu, Leroy L. Hight, residente em Portland, 110 Estado de
Maine, Estados Unidos da América, certifico pelo presente c at
testo que eu fui devidamente eleito official-rnaior da Uniied Shoe
Machinery GO'iJl.pctny of Souili America, sociedade manufactureira
devidamente organizada e funccionando em virtude e nos termos da
legislação do Estado do Maine, na primeira reunião dos incorpo
radores da mesma sociedade devidamente realizada para o fim de
completar a organização da dita companhia, a primeiro de dezembro
de 1902 A. D.; que eu tenho sido continuamente, como sou ainda
hoje, official-maior da dita sociedade; que na minha qualidade de
ofíícial-maior compete-me a guarda dos archivos e registros da ci
tada sociedade, bem como a expedição de certificados dos respectivos
conteúdos; e certifico, outrosim, que em assembléa geral ordinaria
dos accionistas da supra dita sociedade, devidamente convocada e
realizada na sede social da companhia em Portland, Maine, terça
feira, 18 de maio de 1909, á I hora da tarde, presente numero legal
de acciqnistas, ficou unanimemente approvado alterar-se o regimento
interno da companhia mediante a eliminação completa do art. xn
Arrendamentos e licenças, substituindo-o pelo seguinte, a saber:

ART. XII

c\RRENDA.\tENTOS E LICENÇAS

« Os coutractos de arrendamento, de licença ou de qualquer
outra sorte para uso de machinas e outros artigos ou causas for
necidas pela sociedade serão assignados por parte da sociedade
pelo presidente ou pelo thesoureiro, ou pelo thosoureiro assistente
ou ainda pelo secretario ou por um agente ou representante da
sociedade devidamente nomeado e autorizado para tanto pela di-o
rectoria , »

E certifico mais e attesto que no aviso de convocação da dita
reunião foi declarada a intenção de fazer-se essa alteração no regi.
menta interno da companhia, e também que o que fica acima
transcripto é cópia fiel, extrahida das actas da sociedade, da deli
beração votada originalmente naquclla assembléa.

Em testemunho do que firmei o presente attestado neste dia
18 de maio de, 1909 A. D. - Lerov L. Hight..



ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Estados Unidos da America. Estado do Maine, Condado de
Cumberlarid
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Eu, Philip Grcely Clifíord, tabellião publico devidamente no
meado c qualificado, com cxcrcicio no Estado de Maine, certifico
pelo presente que neste dia 18 de maio de 1909 A. D. pessoalmente
compareceu á minha presença Leroy L. Hight, de mim conhecido
pelo próprio e que sei ser o official-maior da Unücd 8110C Machi
nery Compcmy of Soutii America, sociedade devidamente organi
zada e funccionando nos termos e em virtude da legislação do Es
tado de Maine, acima citado, o qual em minha prcscnp firmou o
attestado supra; e o mesmo Leroy L. Hight, depois de prestar-me
o devido juramento, fez seu depoimento c declarou sob juramento
que ellc é o official-maior da dita Uniied Shoe Macliinery' C01JLw

pan,y of Soulh. America ; que tudo quanto se contém no dito attcs
tado por elle firmado é a expressão da verdade e que a cópia da de
liberação votada e transcripta no dito attcstado é cópia fiel do que
consta das actas da mesma sociedade. '

E certifico mais e attcsto que ell mesmo pessoalmente verifiquei
as actas da dita United Shoc Machinerv Company of Soutli Ame
rica, e que constatei á evidencia que o mesmo Lerov L. Hight foi
devidamente eleito e é ainda hoje official-maior da supra citada com
panhia, conforme se declara em o referido a ttestado por elle firmado;
c mais que a cópia da deliberação votada, que se 16 no dito artes
tadb, é cópia fiel, extrahida das actas da sociedade citada, ele uma
deliberação votada na assembléa geral ordinária dos accionistas da
mesma companhia a que a mesma attcstação se reporta, c ainda qllC
o aviso de convocação para essa asscmbléa continha a declaração
da proposta alteração do regimento interno da supra referida socie-
dade. .

Em testemunho do que firmei a presente que sellei com o scllo
do meu offício neste dia 18 de maio de 1909. - A. D. PMlip
G. CliJford, tabellião publico.

Estava o sello do mesmo tabelliáo publico.

Reconheço por verdadeira a assignatura retro de Philip G.
Clifford, notário publico em Portland, Estado de Mainc, a qual é
de mim conhecida.

E para constar onde convier, a pedido elo mesmo, passo o
presente, que vae por mim assignado e sellado com o sello deste
vice-consulado do Brazil em Bostou, aos 19 de maio de 1909.

Poder Exccntivo - 190<)- VaI. Il , 3
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Sobre uma estampilha do se110 consular brazileiro do valor de
5$000 : -- Jayme .iWacl<-cty âAlmeida , vicc-consul .

19 de maio de 1909. - N. 13 - Estava a chancella do rcfc
r ido vice -consulado.

Seguia-se a legalizacâo da firma supra feita pela Secretaria das
Relacôes Exteriores do Brazil.

Estava devidamente sellado o attestado referido na Recebe
doria da Capital Federal.

Nada mais continha o referido attestado, que bem e fielmente
verti do proprio original, ao qual me reporto.

Em fé do que passei a presente que sellei com o sello do meu
offieio e assigno nesta cidade do Rio ele Janeiro aos 12 de junho
de 1909.

Rio de Janeiro) 12 de junho de 1909,- Ed. Murrav .
(Sobre duas estampilhas no valor de 600 réis .)

DECRETO N. 7.458 - DE 15 DE JULHO DE 1909

Abre ao Ministerio da justiça c Negocies Interiores o credito da quantia de 5:8(lO$,

para ser entreg-ue ao Dr. 'I'iburcio Valcriauo Pcccgueiro do Amara l pela

publicação de sua obra «Elementos de Chimica Inorganica»

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe confere o decreto legislativo n. 2.082,
desta data, resolve abrir ao Miuistcrio da Justiça e Negocias Inte
riores o credito da quantia de 5:860$, para ser entregue ao Dr. Ti
burcio Valeriano Pecegueiro do Amaral, lente da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, autor da obra Elementos de Chimica
Inorçanica , importancia aquclla despendida com a respectiva pu
blicação.

Rio de Janeiro, 15 de julho de 1909, 21 0 da Republica .

NILO PEÇANlIA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.
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Approva o regulamento para instruccão e serviço interno elos corpos elo

Exercito

o Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brnzil, de
aocõrdo com o disposto no art. 1:18, loura d., da, lei n. 1,860, de
4: de janeiro ele 1a08, resolvo approvar o regulamento que com este
baixa assignado pelo general de divisão Carlos Eugenio de Andrade
Guimarães, ministro de Estado da Guerra, para instruccão e serviço
dos corpos elo Exercito.

Hio de Janeiro, ,E) de julho de H)09, 21° da Republica.

NILO PEÇANIIA.

Carlos Eugenio ele A. Guimariiee,

l.~cguh"]ncnto para.. iustrucºão e ser",·i~:-() in..
'te:r:no dos cOJ.."POS do Exerci to

TITULO I

Disposições communs a todas as armas

CAPITULO

DO EXERCITO

Art. 1. o As forças de terra c mar são instituições nacionaes pCI'~

mancntes, destinadas á defesa da Patria no exterior e ti manutenção
elas leis no interior. (Constituição, art. 1!r.r , )

Art. 2. o O Exercito (força de. terr-a) compõe-se de combatentes e
não combatentes. Cabe directamente aos primeiros conquistar a vi
ctoria nos campos de batalha, e aos segundos fornecer os múltiplos
r2GlllSOS indíspcnsaveis á realizacao dessa tarefa.

Art , 3. 0 Os combatentes do Exercito grupam-se em armas, con
forme os instrumentos de qtl8 so podem utilizar nas operações de
guerra

Dahi a divisão habitual em quatro armas : infantaria, cavallaría,
artilharia c engenharia.

Art. 4. o Os combatentes de uma mesma arma formam unidades
mais ou menos numerosas, quer em vírtude de necessidades tacticas
e estratégicas, quer no interesse da administração. Organizam-se
dest'arte:

Na infantaria: a brigada, o regimento, o batalhão, a, companhia,
o pelotão, a secção e a esquadra.
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Na artilharia: a brigada" o regimento, o grupo (ou o batalhão na
artilharia. de posícão), a bateria, a secção e a pcça .

Na. cavallaria : a brigada, o regimento, o esquadrão, o meio es
quadrão, o pelotão e a. esquadra.

Na engenharia: o batalhao, a companhia, o pelotão, a secção c
a esquadra:
, Art. li. o Os não combatentes constituem o pessoal dos serviços
auxiliares (serviço de administração, de saude e vetcriuaria, de ar
mamento e material bellico, de justiça, etc. y.

Al't. 0. 0 Algumas dessas unidades, a saber o regimento ou o
batalhao isolado na infantaria, o regimento na cavallaria, o regi
men to 011 o grupo isolado na artilhnria e o batalhã o na engenhar-ia
SfLO unidades tacticas e administrativas, B aquartelam separada mente
em edifícios apropriados. Dá-se-lhes em g'81',Ü o nome de corpos arre
gimentados ou de G01'pOS do lsxcrcito .

Art. 7. o O presente regulamento trata da. instrucção e do serviço
interno desses corpos c será tambcrn applicado ás pequenas unidades
das quatro armas q uando isoladas.

CAPITULO li

DA llANDEmA E DO J U1Ll.MEl\'TO

Art. 8, o Cac\ a batal hão de i tl fan taria, o li de engenharia, bem
como crsda l',:gimemto de cava.llaria ou grupo do artilharia, terá. sob
sua guardn uma. bandeu:a nacional, destinada a symbolíxar a I'atr-ia
Brazlleirn e a excitar, nos que se gruparn em torno dclla, os
elevados seu tímentos mOI'l1.GS de ded icaf/I.O c de sacriúcio, tão ncces
sarios ao cabal desem ponho da nob rc profissão militar.

Art. 0. 0 A bandeir-a nacional nunca será abatida em oont.i
nencia. Na occasião de ser hasteada ou arriada á. frente do quartel,
receberá as seguintes homeuageus : as guardas e seutinellas apre
sentarão armas, os tambores, clarius ou cornetas tocarão marcha
batida, e a música o hymno nacional, Todos os militares que se
acharem no interior do estabelccimonto Iarão a continencia regula
mentar , 'voltados para o local onde estiver icaudo ou arriando a
bandeira, embora não a possam ver elo ponto em que se encontre.

Art. f O. Todos os militares, armados 011 desarmados, farão con
tíncncia á bandeira, ao hyrnno nacional, ao da indepcudeucia e ao
da proclamação da Hepuhlica.

As sentinellas c CJ ualq ~I er forca em Iórrna perfilarão armas
sempre que nas proximidades se CXCCl1t<11' qualquer desses tros
hyrnuos.
, Art. 11. A cerimonia da incorporaçào elos voluntarlos ou sorteá-
dos effectuar-se-ha elo seguinte modo:

O commaudan te da unidade mandará formal' toda a. forca de seu
commando em legar apropriado e Ia rá apresentar a bandeira aos no
vos alistados, que prestarão em voz alta este compromisso: .
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« Alistando-me s-oldado da Patria Brazileira , comprornetto-mc a
cumprir rigorosamente todas as orrleus quo me forem dadas pelas au
toridades (L quo estiver subordinado, a respeitar meus superiores híe
rarcuicos a tratar com aíleicão meus irmãos clG armas e com bondade
os quo vC~lham a ser meus subordinados, a votar-mo inteiramcurc ao
serviço de minha Patria, cuja honr-a integridade o instituicões defen
derei com saciificlo da própria vida. )'

Al'L. 12. O oíficlal promovido a..o primeiro posto presta á, na se·
cretaria do corpo e em presença de todos os offlciaes, este outro com
prornisso, que será registrado em um livro especial e por elle assí
gnado :

« Prometto, sob minha palavra cumpri!' hem e fielmente os deveras
inhercu tos ao pOSLO a que Iui pl'omovifl0 e esforçar-me quanto pudor
pela ordem o progresso de minha Pátria, defendendo com sacrifício da.
propria vida. a sua integridade, honra e instituições. »

Art. 13. A bandeira do corpo será guardada no gabinete do com
mandante, salvo o caso previsto no art. LH. Ahi também ficarão
recolhidas em arm arios apropriados as bandeiras que se tiverem inu
tilizado em serviço do guerra.

CAPITULO 111

l'!\INCIPIOS GERAES DE SUBORDINAÇ,lO

Art. 14, O objcctivo principal do Exercito é a defesa da Patria ,
TodcfS os saeriflcios para mantcl-o na paz, sempre bem instruido c ap
parelhado, justificam-se por esse destino. Declarada a guerra, cabe
lhe actuar sob impulso decisivo de urna uuica vontade e com a ma
xirna energia sobre as rot'(~,as do adversário, de modo a arrebatar-lhe
toda a esperança de victoria.. E' da máxima irnportaucia para a 1'ea·
lização dessa CO 11 vergeucia de esforços individuaes, em mil organismo
complexo corno o Exercito, a perfeita harmonia de vistas, a ininter
rupta solidariedade G principalmente o respeito e a suuordinação cn·
t1'8 os varias orgaos pOI' cujo íuterrncdio as ordens do chefe alcançam
o derradeiro dos subordinados. Todas estas qualidades deve-as possuir
o Exercito desde o tempo de paz, visto como seria difflcíl improvizal-as
durante a guerra -Deutre ellas avulta a que se refere á subordinação
entre es membros da níerarohía militar, isto é, a tlieciplina .

8 1. 0 « A força armada 6 csseucíalmen te obetliente, dentro dos
limites da lei, <LOS seus superiores hierarchicos e obrigada a sustentar
as instí tuicões constituciouaes. » (Coustituíção.]

Em vista ela missão desta força, torna-se iudispensavel que o
su porior ohte li ha de se us su hord iuados comr1eta obcdiencia o COTl

stan te submlssüo. As ordens devem sei' cumpridas fielmente, sem hc
sita.(;~w uern murm urio. A autoridade q LlO as expede assume-lhes a
respousabilidade j o subordinado só pódo reclamar depois de haver
obadecírio . '

§ 2. o Si o iutercsso de serviço exige ClLlO a disciplina seja real,
não impede quo seja iutelligcntc, paterna e digna. Todo rigor dos-
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necessário, toda punição não determinada nas leis c regulamentos, é
susceptível de provocar sentimentos contrarios ao dever militar, bem
como todo acto ou gesto affrcntoso de um superior pua com seu
subordinado, e mormente deste para com aquolle, constituem gr-ave
falta discinlinar .

§ 3. o Os membros ela hierarchia militar, de qualquer gráo que
seja, devem tratar seus subordinados com estima, c bondade,
guial-os com benevolencia e dispensar-lhes todo o interesse e todas
as considerações devidas a homens dignos, irmanados por um
mesmo destino. Por seu lado, o subordinado não deve ter a mínima
hesitação nem o mais leve constrangímentc em dar a. seus superiores
as provas de respeito e cousidet-ação previstas nu regulamento ele
continencias e habituaes entre homens de educação: Obedecer é
tão digno quanto comrnandnr : ambos SiLO exercícios do mesmo dever
social. As manifestações de disciplina são tão importantes em um
exercito) que bastam para caraeterizal-o. Entre (1 adulação que
amesquinha. c avilta o caractor, e a desconsideração c o desrespeito
systematicos, que rompem os laces Iuudarnentaes ela instituição, hu
sempre o caminho da boa educação e elo dever, que o subordinado
deve trilhar sem dcsfallecimento. A disciplina só 6 real e proveitosa
quando se traduz em actos \'0I\1ntl1['i05 elo subordinado, dictados pelo
desejo de cooperar livremerue p.ua a missão espinhosa da corpo
ração a que pertence, isto 6, pelo sentimento do dever colloctivo,
e não pelo medo que porvcnuu-a possam inspirar-Ines os castigos
previstos na. lei. Todo o empenho do sUp81'IOI' dera consistir em
inspil'al'~;). seus commandados ;;tO l>cundas disposições moraes.

Art . ·1;]. A subordinação opera-se rigorosamente de gráo em gráo
da hierarchio militar, quo é assim consütuida entre nós;

Of(iCÚUJS

Géneraes

Marechal ;
General de divisão;
General de brigada.

Superiores :

Coronel;
'l'cnentc-coronel ;
Major -.

Subalternos :

Capitão ;
Primeiro-tenente;
Seguudo-Loneruc •



Aspirante ;
Sargento ajudante;
Primeiro sargento;
Segundo sargento;
Terceiro sargento ;
Cabo de esquadra;
Auspeçada :
Soldado.
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Art. 1G. O Exercito também devo obedíeucia aos actos emanados
dos ditterentes poderes da. Nacã.o, que cheguem ao seu conhecimento
pelos órgãos competentes.

Art. J7: As demonstracões de respeito, consideração e frater
nidade, habituaes entre os militares braxileiros, serão por elles es
tendidas aos militares estrangeiros que visitem o paiz, pois são
sígnacs exteriores de vínculos naturaes entre individuos ela mesma
profissão.

CAPITULO IV

RECEPÇÃO DOS OFFICIAES

Art. 18. Os offícíaes promovidos ou tranfcridos para, qualquer
corptt serão nelle recebidos com as seguintes formalidades, que não
poderão dispensar : ,

§ 1. o Coronel, tenente-coronel e major, quando commandantes :

A força aguardará, o novo chefe formada no pateo interno do
quartel, ou em logar apropriado c próximo, e lhe fará as contincn
cias devidas. O antigo cornmandante irá receber o seu substituto á
distancia conveniente e dlr-lhe-ha que lhe transrnítte o commando de
accórdo com as ordens superiores. Assumindo o commando, o novo
chefe passará revista á forca e mandará depois destrocar . Em segui
da dirigir-se-na ao seu gabinete onde se lhe reunirão todos os officiaes
que seu antecessor apresentará individualmente. Lavrada a ordem do
dia da entrega do commando e a do recebimento, o secretario prece
derá á. sua leitura em presença dos oíftciacs e da nova autoridade.
Quando esta for de posto inferior á antiga, o corpo formará sob o com
mando do fiscal ou do official que pelo seu posto e antiguidade estiver
logo abaixo do commandanto ,

Para fiel observancia elo cerimonial descripio, deve o novo com
mandante marcar o dia e a hora em que pretende assumir o exerci
cio do cargo.

~ 2. o Tenente-coronel ou rnajoJ'-/iscal :
Apresentar-se-na ao oommandanto'[do corpo; este reunirá (',111

seu gabinete todos os oíliciaos c lh'os aprcsentar.; individualmente.
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§ 3.° Ajudante ou secretario :
Apresentar-se-lia ao com mandante do corpo e ;1..0 tenente

coronel e este o aprcscn ta rá a todos os offioiacs do rogim en to.
O ex-ajudante acompanhará o seu substituto á casa da ordem c ahi
lhe apresentai-á o estado-menor do corpo. O pessoal da secretaiia
será apresentado ao novo secretario pelo seu antecessor.

§ 4.° Comnuuulantc ele companhia (btueria ou esquacll'ão) :

Depois de apresentar-se ao commandantc do corpo, o seu imme
diato e ao major do batalhão ou grupo, e de ser apresentado pelo
tenente-coronel a todos os oüíciaes do corpo, irá com seu antecessor
assumir o commando da companhia, que deverá recebel-o formada
no respectivo alojamento. A esta cerirnonia assistirá o major.

§ 5.0 Subalterno :

Depois da sua apresentação ás autoridades superiores do corpo,
será apresentado pelo tenente-coronel a todos os offlciaes. Em se
guida apresentar-se-ha ao cornmandante de sua companhia.

§ 6. 0 O/ficiaes elos serviços auxiliaree :

Apresentar-se-hão ao commandante do corpo o depois ao teneritc
coronel, que os apresentará á offtcialidade ..

CAPITULO V

DAS noxnxs E CONTINENCI1\S MILITAln:s

Art , Hl. As honras e continencias militares serão prestadas COB

forme prescreve a tabella que acompanha o decreto n. 6. 055 j de ao
de maio de Hlü6.

Art. 20. Para os casos IÜO provistos ahi as continoucias serão
as seguintes:

§ 1. G Nenhuma força marchará. para exercício ou qualquer ser"
viço 101'a do quartel, nem debandará, sem prestar a continencia ao
terreno, como está estabelecido no art. 3tí9 ,

§ 2. o Os offíciaes e praças deve rüo levan Lar-se sem pro que por
elles passar qualq ner força, embora sejam de grad uacão superior á do
commandanto della ,

§ 3. 0 i\s pr-aças q L1e. viajarem na boléa dos carros farão a conti
nencia sentadas ; as quo viajaram como passageiros em vehiculos pu
blicas (bouds, canos de estrada de feITO, barcas, etc.), levantar-se-hão
quando entrar ou passar algum oülcial, Iarão a conrineuoia regula
men U\!' e sentar-se-hão i retaguarda do legar occupado pelo superior.

§ 4,. o A contineucia das praças que estiverem com as mãos occupa
das, c por conseguinte impedidas de fazer a continencia regulamentar,
consistirá em voltarem o rosto para ando se achar o oflicial e nclle

fíxarern o oIILH'.
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§ tio. As praças simples farão contineucia ás graduadas ou não,
devendo neste segundo CtLSO o signal ele respeito partir do subor
diuado ,

§ 6°. Em Igualdade de graduação, a contincncla SCl'<l simultanoa
e pat-Lirá da praca ou elo oflícial que melhor comprehcn.lcr 0:-; seus
deveres e tiVC1' mais aprimorada educação civil e militar,

§ 7°. Quando qualquer autoridade approximar-se de) urna força
em exercicio , o comrnanda.nte della far-lhc-ha individualmente a eou
tinencia devida, sem interromper o exercício, si essa autoridade fizer
parte da grande unidade a que pertencer a fOl'(da ; no caso contrario,
procederá de accórdo com a tabella de continencía .

TITULO II

Da í n s t r u c ç ã o

CAPITULO VI

PIlECElTOS GERAE5 soma: A INSTllUCÇÃO uos OFFlcrAES E I'fiAÇAS DE TODAS
AS AmlAS

ArL. 21. A iustrucção das tropas durante a paz será feita tendo
em vista as cxigencias da guerra. Eífectuar-se-ha de modo continuo e
progressivo, visando sempre dar um solido desenvolvimento á in
strlWção individual, pois que o preparo vicioso ou insufficiente acar
reta ao conjunoto falhas e defeitos que járnais desapparecem .

Art. 22. A f'unccão do soldado em cornpanh a é simples ,e consiste
em estar sempre prornpto a marchar e a servir-se de sua, arma.

Art. 23. Todo o commandante, a partir do de companhia, é res
pousavel perante a autoridade immediatamentc superior, pela in
strucçâo regulamentar de seus commandados e deve ter a máxima li
berdade na escolha dos meios, 05 chefes só poderão intervir quando
notarem erros indiscu tivcis, desídia ou demora na marcha da ill
struoção,

Art. 21:. Os exercícios serão tão variados quanto possível, afim
de que a rcpeLiçfLo não fatigue o corpo e o espírito. A natureza e a
d uração delles scrüo reguladas pelo gráo de resistcucia c de treina
mento dos soldados .

Art. 2~, Em todos os ramos ela instrucção o oflicinl é simulta
ncarnente insirucior e educado?'. Precisa, pois, não só de grande ex
periencia e saber, corno de caracter de escol. Em qualquer circum
stanoia, ainda a mais gravo e cxu-aordlnarra, deve proceder 1'0501\1
tamcntc para attingir ao fim desejado, S81TI esperar ordens de detalhe
dos S li periores .

Al't, 26, Devendo ser a instrucção objecto de constante solicitude
dos offíciacs e infer-iores, preterirá, sempre que for possível, qualquer
outro serviço.

Al'L. 27. Para não lhe prejudlcar a marcha continua c gradativa,
6 absolutamente prohibido afastar as praças dos exercícios. Semc-
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lhante preceito deve ser attendido mesmo quando se tiver de arbitrar
punícõos.

Art. 28. Sempre que o commandante do regimento, ou outro
chefe, divergir da dircctriz dada à instruccão pelo commandante da
companhia, esquadrão ou bateria, poderá modiüeal-a fundamentando
suas disposições em ordem do dia.

. Art. 20. A instruoção nunca se interrompe; continúa até no ter
reno do operações do guerra, si o inimigo o perrnitte ,
\ Comprehende lima parte theorica o outra pra tica , A theorica é
coustituida pelo conjuncto dos principias que devem inspirar os mi
litares no desempenho de seus deveres para com a Pátria, os supes
riorcs, os camaradas e os concidadãos e também os elemento.
indispensáveis ao preparo do soldado para receber a instruccão pratica.

Será ministrada mediante preleccões e linguagem simples) ao
alcance da intelligencia dos ouvintes e de accórdo com a natureza do
assumpto .

A instrucção pratica é a appiicação dos regulamentos vigentes
em exercícios diarios. As relações que o ensino estabelece entro
chefes 0 subordinados fornecem aos primeiros meio seguro de conhe
cer seus commandaclos e de captar-lhes a confianca ,

Art. 30. Todo militar q ue exercer commando, em qualquer
excrcicio tatíco, dará, si lhe for ordenado, uma parte descripta da
Iunccão desempenhada por sua forca, de aocôrdo com o modelo.

Estes trabalhos escríptos reunidos a outros que existam ou ve
nham a existir constituirão prova do aproveitamento dos autores,

Art. 3.l, Convindo que os otüciaes acompanhem os progressos
theoricos e @l'aticos da arte militar e apurem cada vez: mais o saber
profissional, os comrnandantcs os encarregarão de trabalhos práticos,
que clles poderão cffectuar individualmente reunidos.

Art. 32, Todos os offíciaes de vem dedicar-se aos exercicios que
possam desenvolver as energias physicas, inclusive os sporls uteis,
como a caca c 'outros.

Art. 33. A equitação tem importancia capital; os chores devem
exigir que todos os officiaes saibam montar.

Os commandantes dos corpos a pé providenciarão para, que seus
officiacs se .adcxtrem nesta arte, recorrendo ao auxilio dos corpos
montados. Os ofllciaes destes corpos farão diariamente uma 1101'a)
pelo menos, de exercicio elo equitação.

Art. 34. Os ofllciacs subalternos executarão, sob a direcçao de
seus capitães, e por occasião de marchas e manobras, repetidos
exercícios de avaliação de distancias, com OH som instrumento, de
orientação, elo calculo de escoamento de colum nas, de velocidade
de marcha, de porcentagem de retardatarios o estropiados, e de ava
liação de etl'eclivo de tropas em marcha e es taciou al~1 cu to.

Art. 35. Depois ela revista de iuspeccão dos rr-crutas o comman
dantc 1'<1.1'<1, em salas elo regimento, pelo menos lima vez nor semana,
durante deus mezes consecutivos, S8SS.ÜCg de jogo ela {-!.'uel'1'a

Art. :W. Os commaudautes dos corpos (\Q lima mesma guarnição
providenciarão pata qur: SQt\,;; offíciaes ~\ssi~t<.l1n :1 es-es trabalhos c
nolles participem quando convidados.
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Art. 37. Do 1 de junho <L :31 de agosto cada, commandantc de
batalhão far<'~ mensalmente, em terrenos variados, c com os offlciaos
do corpo, exercícios de quadros, em que se resolverão themas tactícos
previamcn te estabelecidos. Os q118 ti verem desem penhado funcção no
desenvolvimento do thcma, apresentarão, dentro de ~8 horas, tra
ba1110 escripto correspondente, acompanhado ele um esboço, com a
rlescripcão lacouica das pOsÜ~,Õ8S, as ordens e movimentos, tudo con
formo o regulamento para o serviço em campanha, A estes exercicios
assistirá o commandan te do regimen to. "

ArL. 38. Os chefes mandavão seus offlciaes executar, pessoalmente
ou com suas unidades, os seguintes exercícios: de exploração, de se ..
gurança em marcha e em estaclonamento, de travessia ele CLlr:JOS de
agua, de destruição de obstáculos com ferramenta ou explosivos, ele
emprego do telcphone ou telegraphc, de levantamentos expeditos, de
leitura de cartas, de decifraçãú de communícacõcs criptographicas e
scrnaphoricas, de redaccao e transmissão ele ordens.

Art , 30. Quando os corpos estiverem nos campos de instrueção
em exercícios preliminares das grandes manobras os offlciaes apre
sentarão os trabalhos cscriptos referidos no <11't. :n.

Art; 40. O commandunte do regimento ou corpo isolado escalará
mensalmente 11m ofllcial de qualquer graduação para dissertar. em pre
sença do corpo de offlciaes do regimento, sobre arte on histeria militar,
hygíeno ou outro q ualquer assumpto profissional, á escolha do ofâcial .

Art. H. O commandante do regimento ou-batalhão poderá exigir dos
oülciacs, em beneficio da illSlI'LlC1,:f1O, trabalhos escriptos sobro os exerci
cios que presenciarem ousobre q ualqu 81' ass um p to relativo á profissão.

~l't. ~·2. Qu,uHlo a i nstruccão houver aLtingido a escola de
batalhão, o conunanda ntc ele regimento 011 ele batalhão dará themas
tacticos lli1ra serem resolvidos no terreno pelos capitães, COIn suas
respectivas unidades. Alho de habilitai-os A direccao dessas unidades
elevadas ao efler.tivo maximo, os commandantes ele regimento as
completarão até este cffcctivo, mandando encostar praças ele outras
companhias, as quacs figurarão como si fossem reservistas incor
porados para a guerra, Desses exercícios os capi tães farão rclatorio
oscripto acompanhado ele um esboço topographico correspondente.

Com o mesmo intuito, os commandantes dos corpos escalarão os
nove ofllciaes subalternos mais antigos para, successivamcnte, dirigirem
exercicios dessa natureza.

Art. /1:~L 0." themas a resolver nos exercícios acima referidos
serão entregues ao commandante da força, em um envoltório fechado,
que será aborto no primeiro- alto horário. Ao partir a força, só será
conhecida a direccão da marcha.

Art. 44. Nos campos de manobra, ou em logur que o substitua,
o commandantr, do regimento dará, pelo menos em dous exercícios,
o commando dos batalhôes aos trcs capitães mais a.ntigos ; seguirá
ignal norma com o tenente-coronel e o major mais' antigo, relativa
mente ao com mando do l'EgilllCI;(-O.

Art. 4~. Os cornmandautos elos corpos ordenarão marchas á
noite, dando um thcma tactico a resolver, quer pelo regimento, quer
pelos ba tnlhõcs c compauhias.
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Art. !~(). Toda VGZ quo S0 resol verem thcrnas tacücos em exercício
de quadro ou com a tropel, registrar-se-hão no esboce as obras de de
fesa julgadas necessárias ou realmente feitas.

Art. 1·7. A instruccüo irá dos primeiros rudimentos da escola
de recruta á, elo soldado prompto , Para obtenção desse resultado, os
soldados da compa nhia serão divididos no começo do auno em duas
tu n» as , uma de recrutas e ouua de soldados promptos, e cada lima
confiada a um subalterno designado pelo capitão. A instruccão será
ministrada por escolas, qUJ~ se succederüo na seguinte ordem : escola
ele recruta, escola ele companhia;" escola de baialluio c escola tlc regi
mento.

Art. 48. No intuito do regular a successão dessas escolas, haverá,
tres revistas: recieta ele exame de recrutas, 12 semanas depois da
incorporação, na infantaria; H) na engenharia, cavallatia e arti
lharia de posição e de montanha; e 20 na artilharia montada c a
cavallo ; revista de exame de companhia (esquadrão ou bateria),
4 semanas depois da de l'eCI'L1 tas ern todas as armas; reoista ele
exume de tiauüliiu: (regimento de cavallaria, grupo de artilharia),
4 semanas dcpols da de companhia; recista de ca:ame de reqimcnto,
4 semanas após a de batalhão.

Art. /1:0. As revistas s(;1:10 passadas, na infantaria, artilharia
c oava.llaria, pelos comrnandantes de regimento; na engenhar-ia e
nos batalhões isolados de infantaria, pelo com mandante ele ba
talhão. Os chercs examinarão suas unidades sobre todos os assumptos
que constituem o progra.mma desenvolvido neste regulamento, sem
preoccupacão de brevidade e sem in util fadiga para a tropa. Nas
revistas de exame de recruta cada homem será. examinado indivi
dualmertte.

Art. ~O. Os gcncra es comrnandantes das grandes unidades
compllrcccrfLo a todas ,\5 revistas de exame de forcas de sou com
mando.

Art. ;)1. A formação da escola de compauhia se far{L logo depois
do terceiro rncz de incorporacão ; e a de batalhão após a revista do
exame de companhia. A instruccão desta ultima unidade será, dada
fóra do quartel, em campo ele i~JsLl'uC(;.ão ou acampa mento, durante
15 dias, para especial educação no tiro e em ma relias de guerra. A
escola de regimento, quo succcdc á revista de batalhao, úmccionará
por' espace nunca menor de 2;S dias, em campo de manobras ou acarn
pamen tos, onde também se operarão trabalhos relativos á, escola, de
batalhão, como rccordacão (marchas, evoluções de tiro de guerra).
Nessa época as companhias executarão o tiro real sobre alvos figura
tivos, fi '(Os e moveis.

Art. . :';2, As revistas das unidades isoladas ou independeu tes de
qualquer arma (compan hias, ba terias, esquadrões e pelotões) serão
passadas pela autorldado superior a que ellas estiverem immcdiata
mente subordinadas, ou pOI' quem essa autoridade designar .

Art. !j:-l, Sendo o trcluameuto nas marchas condirão indispeu
savel á victoria, dCVGl'üO os capitftcs, de 'i ele janeiro em diante, ini
cial-as de modo progressi \'0, até obterem de suas unidades marchas
diarias de 20 kilomctros nos COI'pOS a pé c do 40 nos montados.
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Art. tJ~t. Do 1l18Z de maio, inclusive, ao de dezembro, os bata
lhões de infantaria, os de engenharia e os grupos de artilharia mon
tada e de montanha Iarão, pelo menos unia vez cada mez, uma mar
cha diária de 30 kilometros ; os regimentos de cavallaria e os de ar
tilharia a ca.vallo rcalizarão, nas mesmas condições c época, marchas
de 50 kilom etros .

Dessas marchas de treinamento darão os cornmandantes parto
especial a autoridade immedlatameute superior, informando sobre
a velocidade média. obtida, porcentagem de estropiados e rctardatarios,
e demais circumstancias observadas no percurso, afim de se poder'
julgar do grito do rcsisteucia da. tropa. Deverão ser realizadas em
horas do dia. ou da noite cornpativeis com a estação do armo. e com o
gráo de trcinamen to dos homens. i\. progressão nesses exercícios
começará por marchas sem armas e irá até á, marcha com o equipa
mento de guerra completo.

Art. ~;}. AíiIH de que os recru tas se eduqnem segundo o principio
acima referido, deverá o capitão, da sétima semana de instrucção em
dean te, exorcital-os em marchas diarias progressivas.

Art. ~G. Logo que o rccru ta entre na nona semana. de instruccüo,
todos os trabalhos serão feitos em ordem de marcha, com o equipa
mento vasio ,

Art, 57. O su baltcruo encarregado da instrucção dos recrutas
deverá distribuíl-os em grupos de oito a 10 homens, confiando a
ínstruccão desses grupos a aspirantes c inferiores competentes.

Art. ~8. Todo o ensino correrá sob a fiscalizacão ímmediata e
dia.ria do capitão, que marcará de véspera os assumptos, a duração
do exercício e o logar em quo deverão ser realizado:").

'i-\rt. 5U. Aos SLIbal ternos encarregados elas duas divisões de ia
strucão da companhia compete a discrimlnação elo tempo pura cada
assurnpto, e aos aspirantes e inferiores dos gI'lIIJOS de recrutas a es
colha dos meios para conseguir que a instruccão seja rapida c proficua.

r\et. liü. Todo o oíficial subalterno é inteiramente rcsponsavcl,
perante o capitão, pela instruccão a SGU cargo .

Art . ()t. As ordenanças dos gcncraes e chefes do ropartições
devem comparecer ás marchas de treinamento o aos exercidos de tiro
ao alvo.

Ai't . G2. Só por motivos imprescindiveis serão escalados para serviço
de duração superior' a 2& horas soldados promtos que não tenham
com plotado o primeiro anno de praça,

Art. G;l. Os soldados empregados como ordenanças dos oífíciacs
arregimentados S;1o obrigados a comparecer á instruccão dons dias na
semana, a juizo do commandautc do corpo, e a todos os exercidos ele
tiro ao alvo e marchas de treinamento.

AL't. ().1'. Durante o período elas escolas do batalhão e regimento
as companhias (baterias G esquadrões) executarão tiros de dernous
tracão e exame.

, Art. 6;). No período do ensino das escolas do batalhão e regimento
os commandantes deixarão em seus programmas dias livres na semana
para que os capitães coutiuuem o preparo de suas unidades nas diffe
rentes sortes de tiro, em marchas> manobras e serviço em campanha.
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Art. óG, As rcvístas do exame elo instrucção serão actos SO~

Iernues, a quo comparecerão todos os oíficiaos do regímenro ,
Art . 67. Não sondo a siiuacão elos oíflciaes das diífercntes 1'8

servas a mesma quo a. dos demais, em eousoquencia do exíguo tempo
que passam nas fileiras o dos raros períodos a que são obrigados a com
parecer ás manobras, circmnstaneias estas que impedem ê.t sua por
feita. instruc(',ão, os chefes dos corpos em quo forem incluídos aquelles
offíciaes exigirão delles a niaxima actividadc e interesse, pondo todo
o empenho em preparal-os para suas tuncções lia guerra,

Art. ô8. Logo depois dos Hí dias de inst rucoão, isto é, a 'l~ de ja
neiro, o comrnaudante do regimento marcará °dia e hora em que se
reallzará o acto solemne da íucorporação dos conscriptos ao serviço
das armas pela prestação formal do compromisso.

Art. 69. Cada homem terá comsígo, desde a incorporação, dons
pequenos livros destinados a registro de tiro e á annotacão dos cxer
cicios de apreciação ele distancia a olho nú ,

Art. 70. Os princípios estatuídos neste capitulo serão a pplícaveís a
todas as armas, com as modifícacõcs reclamadas pela natureza espe
cial de cada uma dcllas. O ensino será feito de accórdo com o horario
annexo a este regulamento.

DA INSTRUCÇ,\o l\"A INFAi\"rJ\RIA

Instrucção de recrutas

Arrt. 7i. O ensino de recrutas do infantaria será dado em 12 se
manas completas, segundo o programma abaixo.

Primeír'a semana e segunda

Educação ph!jsica "_.- Excrcicios livres. Posição dos pés e do corpo;
movimento da cabeça, braços, tronco, pernas e pés; saltos. Passos
gymnasticos (tudo de accórdo com o regulamento de gymuastica
militar) .

Educação moral-P1'2dicados moracs em geral. Amor da I'atria e
da Bandeira. Virtudes militares excmplificadas (bondade, abnegacüo,
obcdiencia, respeito) disciplina, asseio, camaradagem, pontualidade,
presteza, etc.) Hicrarchia militar , Deveres do soldado l\IanifesíM;ões
externas de respeito ao superior. Penas c recompensas. Homenagens
ao hymno nacional, da iudepoi rdcncia 8 ela Itepublica , Explicação do
sentido da phrasc: eni contincticia ao terreno.

Instrucção militar theol'ica- Explicações relativas ao a nuamente
regulamentar c suas partes priucipaes (cano, camara, raias, a.ppa
rolha de pontaria, culatra e apparelho de Iecharnonto, molas e pel'
cutores, deposito de carregamento e apparelho de disparo, guarnicões
e coronha, sabre) ; ás precauções no manejo do fuzil, sua conservação
B limpeza, desmontagem e montagem; ao conhecimento dos uniformes
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o distinctivos dos postos; á duracüo do íurdamento c modo de econo
mizal-o ; aos códigos o regulamentos vigentes :

Instrucção militar pratica --Pêrfil individual c posição do soldado
sem arma. Educação do passo (~da marcha . Continencias a pé firme
e em marche.. Cadencias regulamcn tares. Guardar espaço. Entrar
em fórrna . Debandar. Apontar' e act uar sobre o gatilho com estativa
e som ella , Ensino dos nomes e das residencias dos oülciaes do regi
mento c dos chefes das grandes unidades.

Terceira semana e quarta

Educação physica -- Exercícios gyrnuasticos com a. arma, segundo
o regulamento já citado,

Iidsscação moral- Coutiuuacão o repetição dos assumptos elas
semanas anteriores e mais: llO(~,Õ(~S rudimentares sobre geographia
o história pátria, noções elc hygiene o precauções necessarias no
quartel, em marcha, manobra c campanha.

Instrucção milita?' theorica - Hcpetição dos assumptos já tratados
e mais: cartuchos, sua f'abricação, composição e modo de inflam
mação; noções balisticas elementares indispensáveis a, perfeita com
prehensão elo tiro. Diversas especics de alvos.

Instrucção milita?' pratica - Manejo da arma em uma ou duas
filas. Movimentos iudividuacs c em flla. Marchas e con versões em
umavfrla 011 em duas. Pratica de pontarias feitas de varias modos,
em diüerentes posições c 50bl'8 alvos diversos. Tiro com o cartucho
reduzido e de manobras.

Quinta semana e sexta

Eilucicção physica - Gymnasuca com apparelho, até a 3" classe,
inclusive, segundo o regula.meu to de gyrnnastica militar.

Eclucaç?lo 'moral·- B(;peti(~~LO o contiuuacüo dos assumptos ante
riores e mais: deveres e conducta do soldado em viagem, por trans
Icrencias OH licenca. Pedidos. Queixas ou reclamações.

Inetruceão miliun: tlicorica - Hepeticão dos assumptos anteriores
e mais: inüucncia da disciplina nas marchas c evoluções. InJ1 ucucia
ela disciplina e direccão dos fogos no resultado do combate. Influeuci a
da forma. elo terreno sobre a ofIicacia elo tiro, segundo a distancia.
Noticia sobre polygonos de tiro e seus apparelhos. Ambulancia e hos
pitaes , Ferimentos c modo de pensai-os com o cu-ativo individual.

Inst1'Hc(;ÜO miliia: pratica - Hepeti(:ão doe assurnptos anteriores
Carregar c descarregar com o carregador completo para o tiro de 1'0
petição. Marchas em passo ordinario, accelerado e de carga, com a
arma. Exercicios, evoluções c manejo de arma em fileira e em es
quadra. Contacto dos cotovcllos c cobertura em .lmhu e de costado,
Carregar e tirar ,



48 ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Setima semana e oitava

Educação physica - Exercícios com apparelho, P e 2a classe
(seg , reg. gyrnn . mil.)'

I<:ducaçâo mm'al- Conducta elos soldados para com os prisioneiros
e vencidos, dentro e fóra do paiz . Hepeticão dos assumptos anteriores.

. Instrucção militar tlicorica - Importancia da ordem dispersa.
Atiradores e seu modo de accao, Desenvolvimento, marcha e fogo em
atiradores. Utilizacão do terreno. Papel dos atiradores na offensiva
e defensiva . Hcforcamonto da linha de aüradores.

Instrucção militar pratica - Exercícios praticas dos assumptos
que constituem a parte theorica acima e mais : mudança ele frente.
Formar sarilhos. Sanir de forma. Debandar. Marchas. Passar de urna
rormação a outra, com mudança de frente. Destilar em esquadras.
Continuação do tiro ao alvo.

Nona semana e decima

Educação physic(t - Gyrnuastica applicada (seg , reg. gymn.
mil. )

Educaçiio moral - Hecapitulacão dos assumptos anteriores.
Inst1'Hcçilo militar tlicorica - Cargas ele eavallaria G meios de

resistencia contra ellas , Conhecimento dos toques, dos signaes de api
to, braço ou espada, etc. Descrípcão do terreno. Descr'ipção das pe(;as
de fardamento e equipamento c razões de seu emprego. Ferramenta
de sapa Gll;l?ua. utilidade. Artigos do abarracamento. Conducta dos
atiradores expostos aos fogos, sem poder respondel-os. NoçftO sobre o
serviço de campanha. .

Instrucção militar pmtica--Exel'cicios praticos sobre os assumptos
que constituem a, parte thcorica acima e mais: movimentoscom inter
vallos rigorosamente precisos. Augrnentar e diminuir intervallos. Des
locamento de um só homem .e de Iracçõcs em presença do inimigo, de
modo que oncrocam o menor alvo possível. Carga, e movimento'> na
carga. Apontal' com diíferentcs alças em todas as posições c por trás
de abrigos G coberturus . Execução das díücreutes cspecies de fogos.
Suspensão de fogos e transmissão de ordens na linha de fogo. Conti
nuação do tiro ao alvo. Tiro de guerra.

Decíma primeira semana e decíma segunda

ErJ"ucação physica-Gyrnnastica applícada (coutinuacão).
Eclllcaçào llw1'al- Noções sobre a. orgonizacão do exercito na

cional. Deveres dos reservistas. Canções militares em marcha, sua.
utilidade. Hepetição dos assumptos anteriores.

Instrucçiio 'milita?' ilieorica - Breves noções sobre administração
da companhia c sua escripturacão . Arranjo e asseio dos alojamentos,
reservas e depositas. Transmissão de ordens na paz c na guerra. Das
luzes nos acampamentos, sua prohiuição. Sentinellas e guardas. COl1

ducta do tiro, premias de tiro.
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Instrucção nulüar pratica - Formaturas para guardas e reu
dícão de sentinellas. Formacão, funccão e manobra de secção e do
polotão , Movimentos e evoluções com a esquadra, secção e pelotão,
em todas as direcções, em diííerentes cadencias. Alinhamento e co
hertura nessas íorrnacões. Marcha em linha e em columna . Tiro de
instrucção e de combate: individual c por unidades. Orientacão. Es
grima ele bayoneta , (Seg. regul . adop.)

Instrucçiio elos soldados prompto«

Art. 72. A íustrucção dos soldados promptos constará do se...
guiute :

Ecluca{:ão ph?Jsica - Beeordacüo pratica do ensino. dado aos re
crutas, desenvolvendo-se a instrucção dos homens menos adcantados.

Educação nW1'al- Aperfeiçoamento das noções dadas.
Instruccão milita')' tliccrica ~", Hecordacão de todo ensino dado

ao recruta i Deveres dos homens de serviço na companhia, no bata
lhüo e regimento. Serviço de campanha. Transmissão de ordens.
Postos avançados e noção sobre tudo que concerne ao serviço de sc
gurança em marcha e estacionamento. Castramentacão , Bivaques.
Medidas hygiencas em marcha. Disciplina de marcha, pequenos e
grandes altos. Rcsistencia pertinaz como elemento de victoria..

Instrucção militar prauca - Escola completa de companhia. Com
bate. Emprego da ferramenta de sapa nas construcções de abrigos e
trincheiras. Disciplina da marcha, marchas dc guerra. Orientação ele
dia cll,.de noite. Marchas e trabalhos de campanha á noite. Tiro de
guerra sobre alvos fixos e moveis. Pratica dos assumptos theoricos já
mencionados.

". Iustrucção dos graduados

Art. n. Os inferiores ensinarão aos graduados os serviços de
eseripturacüo da companhia, de 'colltalJilidade e de conservação do
material em deposito, procurando Iamiliarizal-os com o .meoanismo
administrativo dessa unidade.

Art. 74. O ínstructor dos grad uados ensinar-lhes-ha o serviço
de patrulhas e rondas, cordão de segurança, avaliação pratica de dis
tancia, manejo dos pequenos telemetros, nomenclatura e emprego da
ferramenta de sapa, e a instruccão tactica da arma. até a escola de
secção.

Art. 7!). Como candidatos aos postos de sargentos, devem os gra
duados conhecer os códigos e regulamentos em vigor no exercito;
esta instruccão lhe será, dada pelo subalterno instruetor dos inferiores
e mais tarde comprovada em exame feito perante 'o capitão.

INSTRUCÇXO DOS SARGEN'rOS

Art. 76. A instrucção theorlca que devem receber os sargentos é
dada por um snbalterno designado pelo capitão c sob as vistas deste.

Poder Executivo - 19U') - vol, II 4
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Comprehcnde : nomenclatura do armamento, equipamento e munições ;
thcoria élementar do tiro; instruccüo tactica da arma até a escola. de
conipanhia, inclusive; servico do campanha, especialmente serviço de
segurança em estação, marcha c combate; rccónhcoíntento do terreno
é' sua' descripção ; orientacão do dia e ele noite, e avaliação de dis-
tanciá.' , ,~ '>" " ,

Art. 17. A instrucção pratica constará: da applicação, no terreno,
da parte theoríca acima referida; da resolução de problemas simples,
formulados pelo subalterno ; de exercícios d~ secção, pelotão c com
panhia, em ordem unida é dispersa; de construccüo, com a. secção ou
o peloção, 98 trincheira~-abrigp. simplcs ; de utilizacào dos acc~~entes

no terreno; de aperfeiçoamento constante do tiro e ele serviço de
patrulhas de communicacão e signaleiros.

, Art. 78. No programma acima estabelecido para a arm a de in
Jantaria estão iucluidos os assumptos indispensaveis ao preparo dos
soldados ele todas as armas, na parta da instruccão que lhes 6 130111

mum.

CAPITULO ViU

DA INS'i'RUCÇÁO NA lIi'i'G·E:iHAlUA

A,l't. "J0. A iustrucção na arma de engenharia comprchcnderá
tanto para os recrutas, como para os soldados promptos e infe
riores, to dós os assumptos especificados na parte referente á. infan
taria 'lê mais os peculiares á arrna ,

Art. 80.- O 'ensino dos recrutas cüectuar-sc-ha no prazo. de 16 se
manas. A parte technica da arma será ensinada praticamente, ao
mesmo tempo que a instrucção do infantai-ia e mediante a execução
real dos dittcrcntes scrvicos.'

Art. 81. Para se obter completo aperíeiçoamento da íustruccào
especial da armá, os coinmandautcs de companlilas "c pelotões iso
lados 'àcamparüo com SÜ,tS unidades da i301. a 16'\ semana do período
de 'h:~cl;uta;, e exccutàrâó, 'em: locá} , apropriado, os serviços tcchnícos
qlW c0!opc~i~'elll, ~,s suas unidades. Taes são ':" .

r. ~~;:.vtço~ de.sapadores :

q'l' ~1?(,.:õe,'~ pl'a~i.ç<l:s sobre as obras de campanha e cífeítos do tiro;
b material de 'sapa ; . ,
c modo pratico de preparar os obstaculos do terreno, as habí-

tações e 'O~m~lr({s 'D.ara'a defesa;.m·e.xecur;~'on.o 1.'e1'1'eno,·das defesas accessorias ;
e) éon:stl'l;l(;<;ã6,' rio' terreno, de vias de communicacão p01' meio

de estivas, àtétroso picadas, . . .

II. Serviço de pontes:

a) noções praticas sobre o estabelecimento de pontos pal'it ,t pas
sagcrn de rio ;

b) construcção rápida (lo pontes Jmprovízadas ;
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c) construcção de pontes som supportcs intermediarios c de sup-
portes fixos;

ll) construccão de pontes de, supportes fluctuautcs ;
e) montagem C desmontagem das pontas ele equipagem.

III. Serviço de mineiros:

a ) material de sapadores mineiros;
b) indicações praticas, sobro os explosivos c regras relativas ás

precauções indispensáveis ao seu acondicionamento, transporte c
emprego;

c) exercícios, tanto quanto possível approximados da realidade,
sobre interru pção de vias de comfiunicação (especialmer:te estradas
de ferro e pontos), e destruição de obras de defesa e habitações.

IV. Serviços de estradas de ferro:

a) material para obras de ferro e de madeira;
b) dormentes e trilhos, seu assentamento rapido,
V. Serviço telcgraphico c telephonico :
a) couheclmento pratico dos apparelhos de tclographía (inclusive

os .de tclegraphia optica ), de telephouia, de campanha ti seus ac-
cessados; . '

lJ ) installação de linhas usou funccionamento pratico.

YI. Serviço de couduetores:

a ) conhecimento pratico do material de trem c processos para
bem oonduzil-o, aproveitando a força dos auimaes de tracção,

CAPITULO IX

Art; 82. A iustrucção na, cavallaria comprehcnderá duas partes:
a, militar propriamente dita c á cquestre. "

A primeira será miuistrada de accõrdo com o pragramma estabe
lecido para a infantaria, observadas as modificações impostas pela.
natureza dos serviços peculiares á oavallaria.,

Art , 83. A instruccão dos recrutas será feita em 10 semanas c
dirigida pelo commandante do esquadrão. Constará dos assumptos
cornmuns a todas as armas, já especificados, e mais do seguinte:

Primeira semana. e segunda

Instrucção milit(~1' - Papel da cavallaría na guerra. Armamento
e material necessarios aos servícos da cavallaria.

Instrucçãà (J(júcsti'c - DivbJ.o do cavallo. Cuidados CPl'Q o cavallo
antes e depois do trabalho. Modo de conduzlr um cavallo a cabresto.
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Do picadeiro; explicação das partes que o compõem. Modo de al?re~
sentar..o cavallo ao instructor no picadeiro. Modo de entrar em form
no picadeiro. Nomenclatura do freio; oufreiar e dcseufreiar , Nomen
clatura do arreíamento ; ensilhar e desensilhar, ' Posição' do soldado
com o cavallo á mão. Montar e apear. Pegar as rédeas com uma só
mão e separat-as. Posição a cavallo , Movimentos de braços c pernas.
Flexão .do,s rins. Levantamento, rotação e' flexão das coxas. Rotação
e flexão dos pés. Deslocamento do assento;

Int1'lwçeio uuiuar - Nomenclatura das armas brancas. Emprego
, destas armas. Manejo da espada e da lança.

Instrucção equestre - Movimentos do. tronco e os ensinados nas
semanas anteriores; estando, porém, ° cavallo em marcha. Gymnas
tíca do cavallelro . Montare apeiar pulando. Estando a cavallo,
passar a perna direita sobre as cruzes c ficar com a frente J),Ú'íL a es
querda. Fazer o mesmo movimento com a perna esquerda. Passar a.
perna esquerda sobre a anca e ficar com a frente para a retaguarda.
Fazer o mesmo movimento com a perua direita. Saltar a cavalio de
lado. Estando a cavallo de lado, voltar a. frente ou saltar ao chão.
Montar pulando, com auxilio de uma só mão , Estando a cavallo,
voltar a-frente i retaguarda e depois -i posição anterior Saltar a ca
vallo .,peJo lado. Saltar por cima do cavallo , Saltar a cavallo na, ga
rupa. Saltar i garupa, estando ao lado do cavallo , Saltar à garupa
com a frente para a. retaguarda. Saltar na garupa, em p6 ou de
joelhos.

Instrucção militai' - Nomenclatura das armas de fogo; ,consor
vação e limpeza; emprego em combate. Manejo da -clavina. e do
revólver.

Instrucçiio equeecre - Continuação da, gymuastica a cavallo. Tra
balhos ao galope, com sobrecincha e selim.

Instrucção militur - Modo de tratar o cavallo e de preparal-o
para i acção. Esgrima de espada e lança .

Jnstrucção cqucsire - Estando a cavallo, fazel-o sahír ao passo
e fazer alto. Volver á. direita, á esquerda e i retaguarda. Marchar
á., mão direita e á esquerda. Passar do passo ao trote c vice-versa.
Marchar em circulo. Passar do passo ao trote, largo', [ater alto e
lU udar de mã.o. -
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Nona semana c decima

53

Instruccão. militar -Manejo, dp fogo da clavina ,0 <lo revólver.
Instruccão equestre - Modo de estribar a. cavallo ," Montar (\

apear com estribos. Partir ao P,;tSSú, alongar o passo c motter ao
trote. Voltar' ao passo e fa,~('r alto. Partir ,'ao trote c' passar ao
trote elevado ou á lnglcza. Fazer alto. Emprego das: ésporas. Partir
ao galopo: passar ao 'trote O f;tí::~l' alto. Becuar 'o fazer alto: Ladear ,
Sahir da fileira. Trabalho CID grandes linhas em terreno variado .
Passagem c salto do obsta cu los .

Décima primeiru semana c dccima segunda

. Lnstrucção milita» - Tiro ao alvo de clavinas nas tres posições
regulamentares, com cartucho de carga reduzida. .Tíro ao alvo de
revólver. Esgrima a pé, de lança e' espada;

lnstrucçõo equestrc - Manejo simples das armas a cavallo ,

DCC;Il\a terceira semana e dccima lillar!~\.

InstnIC{:ÜO, militar - Tiro ·<LO alvo de clavina, com' cartucho de
guerra , Tiro, ao alvo de revólver. : .
. Instrucção equestre - Marchas de treinamento. Manejo de fogo das
arl~as a cavallo , Molinetes de armas em diversas andaduras.

Décima quinta semana c dccirna sexta

Instrucção militar - Deveres inherentes a uma vedeta e a uma.
patrulha em serviço de campanha. Deveres da sentinella .

Instrucção equestre - Marcha de treinamento. Esgrima de espada.
c lança a cavallo,

Instrucção da« praças ])l'ompta.,-:

Art. 8L A instruccão das praças promptas comprehenderá : o
aperfeiçoamento no manejo das armas, no tiro e equitacão c o pre
paro do pelotão, esquadrão e regimento, em ordem unida c dispersa,
no combate a pé e a cavallo e no serviço de campanha corrcspon
dente.

Instrucçõo dos g1'aduados ~ interiores.

Art. 8t>.Será dada como na inf~!ptªria" com as "modificações de..
correntes da natureza da <)I1fQ.4. .
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CAPITULO X

DA I~S'fRUr:ÇÃO ;XA AR'rILlIAHIA

, Ai~L qu. Airlstt;llCl,:ão do recruta lia arina de at-tilhaí-ia compro
hençlçrá" além dá parte coucernentc aos ensinamentos moraes, ao
aclcstI:~me~t,o physico é ao preparo theoi'ico o pratico, communs aos
S9l(~ad9s. ~etqdas às M;mas.~, os ~ssu~pto~ abaixo especifíoadôs, q uc
sorao. ensinados c.m rn semanas nas baterias de POS~(;ã,o c ern 20 lias
baterias do obuzciros, nas de montanha, nàs montadas e lias it ca
vallo.

NofueilClahli"a iudispcnsavel ao serviço do canhão e cuidados no
eossarios á perfeita conservação do material.

Nomenclatura das diversas esilccies de pt;bjé~tis c de artefact os
pyrotechnícos usados na artilharia. Noções elementares sobre ° tiro de
ai,tilháríá; Serviço tio canhão com a guarnição completa. Exercícios
de pontaria. :\Iovimentos do armao pai-a fazer entrar a bateria em
;icção~

Meios de proteger; ° pessoal, ° 'material c a cavalhada da acção
do fogo, inimigo. Snbstituicão de rodas e outros elementos do material,
sli~'ceptiYcl de realizar-se durante o combate, Serviço do canhüo com
a guarnição deslalcàda- Noméuclatura dos carros do municão •

Exercícios de tiro sobre al vos fixos. Aperfeiçoamento de tod o o
euslno àntcr-íor,

Nomenclatura e processos de consorvacão do arreiamento ,de
tracção , Escola de .conductor..Marchas em .differentcs andaduras, em
terreno accídentadõ. Manobi'as. Mal;chas a 'P6, ;levando pela redoa os
anímaes, afim de dcscancal-os sem fazer alto. Marchas de treinameuto,
'até a '9?terüíào,de·uma v~lQcidade média de.quatro kiJometros 11?Q1' l~oe<t
na artll1!al'la de mantanha e na montaria e.de seis ni1.al'tlnl~I'la a.
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cava.llo, com variação de andaduras c emprego do trote lançado ou
elevado, commummcnto chamado inglez . "',.

Ar!;. 87. O manejo deesparla e l'QVÓIVel' o a equltacão serão ensi
nados nas batcrtas montadas e a cavallo, segundo o programma esta-
uclecido para o cavallat-ia. , " ,', .. , , '

Art. 88. Nas baterias de montanha o de obuzes o manejo c ,~I,1>'~
prego do armamento .portatil será dado de accórdo com I,} typ<? adoptado;

Art. 89. Na artilhária de posição o ensino do manejo do afl,1l~:

mento portatil c o das evoluções das unidades será da.do de conJ'ormi-
dado com o progl'amma da infantaria ; ' '.," , , ,

Art. 90. A instruccão dos soldados prornptos comprehenderá
mais': aperfcicoa men to (~Ll idadoso ,CIo ensino a.uterior . l\( wabl,..is Óilí
terreno accidol~tado , Construcção 4.e obras.ge"J'Ç>rWici,<;rlo passageira:
Nomenclauu:a c manejo dos utcnsilios de Icrrador 0 do picar-ia. Ava
liação rapida de distancias. Tiro sobro alvos em movimento. Obsei:.~

vacüo dos etíeitos do tiro. Marchas do treinamento em terrenos var-iados
àté se obter a velocidade horária média (ii1Cluldo~~,os,peqlíe.no~ aJtCis) de
qU<l:tro~ kilometros nas baterias de obuzes, di? seis n.as ~91~ta4a~ ,e ,ge
montanha; e de nove nas a cavallo , Nas marchas d~ 1~',C~~1.a~eJlto,:pa.~
SR empregará o galope.. Esta andadura somente será \líB,lzada quarido
a solução de nm thema tactíco exigir a occupação rápida de qualquer
posição, .. . ', . .' .." ".. "; ,

Art. 9L Para. osgraduados a instrucção 80Tl)pl'el~,~1~~,e.I:~: p'~i'feito
eonhecimento de toda a ínstruccão anterior. tnstrümento"s de,í)'bntal:ia;
seu emprego, Dífferentes processos de pontádà:. No'rrúill'CI~ftira"éd.m,:,
pleta de iodo o matcrial.. Graduação das espoletás de duplo éfreíto:
Conhec"irocnto c manejo dos ,,!-r~çfaetos pyro~ecl1l1íco~. us.à,ü9.s.-.í~a ,arq~
lharia: Modo de carregar OS,pl'oJc~~is. .'.l'iro, ao ~lvo; ~e. d:?" ,e 09., !10,i~c,
sobre alvos fixos e moveis. Conhecimento da tabella de tiro seu em
prego. Escolha dos' projectis de: accordo caiu a na.urreza 710 alvo c à

situação tactíca: Serviço do seguranoa pcclll'iar.<!- arma, em march«,
estacionamento e combate, Observação do tiro. Serviço dê Iígação
entre os elementos das éoJuriln:1s... .,.. ..' .

Art. 92." E para os inferiores: perfeito conhecimento da instrucção
anterior, Differentes methodos ,P8, , tiro, .Reparticão ,40. tiro sobre as
zonas ~ bat~r. Serviçode ~~plor:;~,ç,í9 pecu~ia:~ ~ ~l..r:n"~, 1\~,ç~ido. d~ <?b~as
de fortificação passageira. Reconhecimento de J?9~,lÇ<?~'), P.~T~ ~ ~.~!ll!l.~n~;.
condições a que devem s~tlsfa?,~.r. $~.rVIÇq. de, I:'enxun.lc,lél;me.nto no campo
de batalha; Formacões de marcÍla e combate da cavallaria é da infan
taria. Acção da artilharia de com'biiiáçao cO'il1 as buti-as :úiiias,

CAPITULO XI

I:\iSTRUCçKo (iERAL Im IIYG-IENE B vinrmrNARIA

Aí-L 9'3. j{liúainente COm êt instrucção rmlítar se proporcionarão
aos soldados de todas as armas os conhecimentos necessários ':,l conser
vação da s:<tüCfe. 1\o'S' corpos montadostaiúbem se ensíhàfaó' rudimentos
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de veterinaria. Esta parte da instrucção será dada pelo -medico e pelo
veterinario do corpo. '

Art. 94. Compete ao' medico ansinar aos recrutas noções de hy
giene e soccorros rnedico-cirurgicos de urgencía applicaveis no quartel,
em marcha e em companha, de dar a instrucção de padioleíros ás praças
para isso designadas.

Art. 95. Na prelecção aos recrutas o medico deve exprimir-se
com a maior clareza possível, em linguagem facíl e accessível. aos as
sistentes.

, Art. 96. A instrucção dos padioleiros <deve comprehender espe
cialmente os exercícios práticos relativos ao transporte de enfermos
para os respectivos postos de soccorro, .

Art. 97. Aos offíciaes, sargentos e cabos de saude, padioleíros e
mais _praças do exercito, serão distribuídas g-uias sobre. os cuidados
medicas e' cirúrgicos de urgencía c sobre noções-de hygiene individual,
organizadas pela divisão de saude militar,.· ,

Art. g8. A instrucção dos recrutas e dos padioleiros se effectuará
em época determinada pelo respectivo regulamento, sendo a dos pri
meiros ministrada em um compartimento, prévíamente organizado e
provido de mappas, gruvuras e quadros apropriados á facilidade da
exposição.

Art. 99. Além.dessa parte obrigatoria da instrucção militar, cum
pre ao medico, sempre que verificar qualquer irregularidade relativa á
hygíene, expor aos soldados males e perigos que ella. póde occasionar á
saude individual e collectiva ,

/>-.rt. IOQ. O veterinario fará em época determinada prelecções
aos Inferlores, cabos e aprendizes vetcrinarios-ferradores e ás praças
de folga designadas pelos' cornmandantes dos esquadrões e baterias sobre
os conhecimentos indíspensaveis de hippologia e hygiene veterinaria,
referidas aos animaes de tropa. '

Art. lOI. Na parte concernente aos elementos geraes de hygiene,
o medico deve tratar succintarnente das seguintes noçõesindíspensaveís :

I. o Principios geras de hyg-ieneindividual.
2. o Hygiéne da bocca; consequencia da carie dentada.
3. o Hygiene da pelle ; prophylaxia das moléstias cutaneas ,

, 4. o Hygiene da cabeça, prophylaxia das rnolestias do couro cabel-
, ludo e dos pellos em geral.

S'. o Meios prophyIatícos das moléstias venéreas.
6. o Meios prophylaticos dos accidentes morbidos que occorrem du

rante as marchas.
7. o Meios prophylaticos das rnolestias mais communs em tempo de

paz e de guerra.
Art. 102. Relativamente aos primeiros soccorros rnedico-cirurgicos

nas casernas e em campanha devem os ensinamentos versar de prcfe
renda sobre as seguintes noções:

I. o Curativo individual de campanha; seu emprego e vantagens.
'2. o Syncope, vertigem e morte apparcnte; cuidados rnedicos op

portunos.
3. g Hcrnorrhagia consecutiva a ferimentos de arma de fogo e armas

brancas. Sua gravidade, diversos meios de hemostase.
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4. ° Asphyxia por submersão..' Cuidados immediatos ~ necessidade
da respiraçãoartificial. .

5.° Soccorros médicos urgentes nos casos de insolação e quei
madura.

6. ° Noções gcracs de medicina e cirúrgica de guerra. Fractura e
Iuxacão,

Art. 103. A instrucção 80S padioleiros deverá ser ministrada de
accórdo com o regulamento do. curso de enfermeiros c padioleiros, or
ganizado pela divisão de saude do exercito. O medico salientará na sua
exposição os pontos principaes e indispensáveis á pratica desses serviços,
taes como: .

lOj descripção ela padiola, diversos modelos. Processos de arrnal-a
c desarrnal-a ; .

2°, distribuição dos padioleiros , Funcções do chefe da turma;
3°, viaturas de saude, diversos modelos e respectivas padiolas;
4u, instrumentos) medicamentos e objectos que elevem acompanhar

a padiola nos g-randes trajectos : .
~o, -approximação da padiola c collocação do doente ;
6~, transporte do doente por um só ou mais padioleiros ;
7°, uniformídade na marcha dos padioleiros.. necessidade e van..

tagem;
8°, trajcctos emterrenos accidentados, passagem de sargeta c lagos,

subida e descida de escada; .
9°, chegada da padiola ao.hospital ou posto de soccorro ;
ro, entrega do doente ao enfermeiro pelo chefe da turma de pa-

dioleiro ;
I I, cuidados necessários nos casos de Iractura ;
1:2, idem nos de hemorragia e queimadura; .
13, idem nos de coma; .
14, transporte do ferido em anunaes e por outros meios; .
15, processos mais cornmuns de. improvizar em camnanha uma pa~

cliola; ,
Art. 104. Relativamente á veterinária, as prelecções constarão

dos seguintes pontos mais indispensáveis c urgentes para os soldados
dos corpos montados:

r>,estructura externa do cavallo, órgãos correspondentes e Iuncções ;
2°) conhecimento da hippotornia referente ú pratica da arte de ferrar,
30

, noções geraes sobre a hygíenc do animal detrop1 a, especial-
mente quanto 'aos pés e ao lombo; .

4", accidentes mórbidos do cavallo : cuidados opportunos no
quartel, em parada, marcha e campanha;

~o, regimen da alimentação do animal de tropa '110 quartel, em
marcha e emcampanha •

CAPITULO XII

Art. 105: Aíim de aperfeiçoar ~ instrucção das praças que tiverem
preparo theonco insufficientc, haverá em cada batalhão grupo ou com-
panhia isoladaurna escola regimental, . .' , , ' ..



Art. 106. Exercerá as íunccões de dírector um official subalterno
de notaria aptidão intellectual e moral, nomeado pelo commandante do
regimento sob proposta do major dó batalhão ou grupo.

Paragrapho unico. Na falta de officíaes poderá ser nomeado dire
ctor daescola um aspirante.
, ,Art., 107. O commandante nomeará, mediante proposta do dírc
ctor, tantas praças para adjuntos quantas forem ás turmas de 20, alurn
nos: A, proposta dos adjuntos será feita.de accórdo com os capitães das
coinpanliiâs. , ,

A.I'L i'd'S. Ao éxerciclo de suas funacões o director e os adjuntos
accumularão o das que lhes couberem, pela natureza de seus postos; rião
conéorrerão, poréni, aos serviços externos. ,,'

Art. I09. O director observará na cscripturação da escola os mo
delos ádoptaoos, org'anjzará os pedidos do que necessitar para o serviço
e proporá as medidas irídíspensaveis á regularidade do ensino.

ArL I io. O díréctor será substituído em seus impedimentos pelo
oíficial que o commandante do regimento nomear.

Art. J I I. Aos esforços dos funccionarios da Escola Regimental se
juntarão os dos offíciaes ou inferiores que tiverem a honra de ser con
vidados pelo commrnandante do regimento para auxiliar o ensino
ou que espontaneamente se apresentarem para tal fim. ,

AfL 112. Todas as praças serão matriculadas ao serem incluídas,
si não estiverem sufflcientemcnte preparadas; .

Art. i í 3. As aulas funccionarão diariamente; de I, hora ás 2 J/2 da
tarde; no verão, e das 2 ás 3, no inverno, com excepção dos sabbados,
domingos e dias feriados.,

ArLl\-IJ4. O director é os adjuntos da escola terão, sempre pre
sente a importancia da íuncção que lhes toi confiada e empregarão todos
os esforços para desempenhal-a cabalmente, como o exigem os interesses
sagrados da Pátria. , '" .

Art , I I,)" O não comparecimento ás aulas, sem motivo justificado,
implicará em severa punição.

, Art. JJ6; OS adjuntos terão a seu cargo, principalmente, o ensino
dos ànãlphsbetos.

ArL II7. OS capitães fiscalizarão com solicitude o ensUib miríis
tradoa seirs d:imil'Ia·tidadóS -, Considerarão questão capital tião haver
áhalphabretps' na cdm~:lhl1.ia de .seíi comrnniido, por occasíão da respe
ctíva revísia de inspecçãb. Afim de obterem tal, résultado poderão, si
fór necessario e de accordo com o dírector da escola; escalar praças
liãbilitadas para auxiltar 0'5 adjuntos. O tenêrite-côroriél do regimento e
o major do corpo velarão para qiie não haja irregularidade ou pouca
dedicação tio ensino.

Art. 118. O prograrnma a seguir, abaixo estabelecido, poderá ser
ampliado, si as circurnstanciaso pefmittirem.

Art. JJ9. O curso da escola constará de tres séries e versará sobre
as seguintes matérias :

.Ia série - Leitura e escripta, sirnultaneas. Numeração. Exercícios
praticos de souimar e dirninuir. Noçõés' elementarês de geog''r'a'phia e
nistoria patr ia, é de nietrológia.
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23. serie - Leitura corrente. Cópia c dictado de trechos laceis.
Exercidos de composição sobre aSSl1 mptos profissionaes, previamente
explicados. Formação da tabuada de multiplicar e dividir. Exercidos
práticos sobre as quatro operações. Noções elementares de g-eographia
c his toria patría, de mctroloai« c g'cornct ria pratica.

3fi scric - Noçõcs elementares de gnlll1'tl1ati,ca portugueza. Exer
cidos de composição sobre assurnptos profissionaes e sobre historia
pátria. Aríthrnetica pratica até proporções. Conhecimento completo de
metrologia. Geometria pratica e elementos de topogrnphia. Conlrccí
mente, tão completo quanto possível, da histeria e ,geogTaplúa pátria.
Elementos de histeria e geographia da América do Sul. Organização
política do Brazil.

Art. 120. O ensino da história e g-eQg"1'ap'hia será ministrado nas
duas primeiras scríes por meio de prelecções em linguagem adequada
ao adiantamento .dos alumnos.

Art. 121, Dar-se-na ao .ensino um caracter essencialmente pratico.
Art. 122. O trancamento da matricula só poderá ser feito por con

clusão de curso ou por conclusão da 'praça das fileiras do exercito
activo ,

:CAPITULO X'lU

Art. i23. Haverá em cada corpo ou companhia isolada urna bí
bliotaeca, composta especialmente de livros sobreassumptos militares 'e
SObl"C história e geographia pátria. Ficará a cargo do director da ES4
cola Regimental, auxiiiado pelos respectivos adjunctos.

Art. 124. Funccíonara na Escola Regimental, 'estará aberta das
sete horas da manhã ás sete da noite é poderá ser frequentada tanto
pelos oíficiaes como pelas praças do corpo.

Art. 125. Será prohibido conversai' no recinto da bibJiotheca.
Art. 12Ó As despezas com a acquisição de livros, assignatura de

revistas militares, encadernação de brochuras, etc. correrão por conta
do conselho administrativo.
. . .Art. 1'27. O responsavel pelo extravio ou Inutllização de qualquer
livro da blbliotheca soffrerá em seus vencimentos o desconto relativo ao
valor do livro. Só em casos cspecíaes, por prazo breve e medíante re
cibo será perinittida a retirada de livro para Ieituraíóra da bibliotheca.

CAPITULO XIV

nos CO.'tCUHSOS DE rssrHucçÃO

Art. 128. Os commandantes de regimentos, batalhões e companhias
isoladas das diversas armas promoverão annualmonte, em data que
escolherem, concursos sobre as diversas partes da illstt;ttcÇt~o, quer
iudividualmeute entre officiaes e praças. quer entre (15 'di[fm'~ntcs
fraccões elo corpo. .
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ArL 120. A classificação será feita confor.meo P,l'~paro,demonstrado
nas diversas partes da, instrucção pratica e theorica, as quaes serão
quotadas pela. sua importan~~!a no conj uncto . A pOr'Coiltilg~m ob~jda
no ensine aos aualphabctos terá, em todas.as armas, quota 19:1lal (1,.'<10
tiro.ao alvo. As revistas ele exame das eompauhias poderão constituir
() concurso cu tre ellas., ,

Art. UO. Afim de despertar o, máximo interesse entre as
praças e 'estabelecer uma nobre emulação entro as unidades, ~e.r~t.o
distribuídos premies aos vencedores, correndo a despeza com a acqui
siç.ãO delles por conta do conselho administrativo.

Art , 131.' A companhia classificada em primeiro lagar terá, como
recompensa a elevada honra de guardar em seu alojamento a bandeira
do corpo e de conduzil-a nas formaturas, até a. realizacão de novo

'concurso.
Al'L. '[32. As praças classificadas 'em primeiro legar nos concursos

regulamentares, usarão em seus uniformes um signal externo de
disttnccão, , ele accórdo com.o modelo que J:o!-' adoptado .

Art., 1:33. As praças possuidoras desses c1istinctivos terão dispensa
das revistas e permissão para pernoitar fóra do quartel.

Art. i34. Só por faltas graves e reincidentes, contra a disciplina
ou os bons costumes, poderão ser cassadas as regalias acima referidas.

Art. H5. O uso do distínctivo se estendera a, todo tempo de
servico q UOl' no exercito actívo , quer na, reserva.

Art. 136. As praças classificadas em primeiro logar nos concursos
de instrucção servirão como monitores na parte do ensino em que
houverem sobresahido . Quando estiverem desempenhando essas
íunecõos, ficarão dispensadas dos serviços 'que possam prejudícal-as.

Art. Ui. Os commandantes das companhias designarão as turmas
de recrutas ou de praças prornptas de que os monitores' 'se tenham do
enC",'l.rregal' ..

CAPITULO XV

nos CO;XCURSOS PARA PfWnlOÇXO D.E INFERIORES

Art. "38. A promoção aos postos de 3°5 sargentos será feita por
concurso, entre os graduados de posto inferior que tenham bom compor-
tamento e mais de seis mezes ele' praça. .

Art. 139. Este concurso constará de um exame na Escola Regi..
mental, em 'que se verificará o gráo de 'Preparo dos candidatos nas díffe
rentes partes theoricas da instrucção, e de urna demonstração pratica
.pela qual revelarão a capacidade para o commando de uma fracção de
:tropa, correspondente a uma secção em effectivo de guerra e o adextra
mento nas differentes partes da .instrucção physica ,

Art. 140. Os sargentos promovidos por concurso terão prcferencia
, para o preenchimento,dos postos de 2~ .tenente intendente e officiaes da

reserva. Os commandantes de regimento organizarão os programrnas
para esses concursos, que serão realizados. nos mezes de maio, agosto e
dezembro . ,.' .

Art. 141. 1\.s classiâcações obtidas serão válidas somente até npyg
concurso! '



ACTOS no l'ODÉR EXECU'frvo

Art. 142. O preenchimento das vagas de oflicial inferior far-se-ha
no regimento tendo em consideração o merecimento do candidato ..

Art. 143. Os concurrentes que se Julgarem prejudicados poderão
'reclamar contra a classificação, por intermedio de seus cornmandantes
de companhia. Neste caso, o comrnandante do regimento ordenará as
providencias necessárias á garantia da imparcialidade do julgamento.

Art. 144. A cornrnissão julgadora será composta do tenente
coronel, como presidente, de um major, um capitão c dons subal
ternos um dos quaes dírector de lima das escolas regirnentaes.

Art. 14·5·. O preenchimento das vagas de sargentos veteriuarios
e de artífices far-se-ha também mediante concurso entre as praças que
quizerem disputar as vagas existentes. O programma desse concurso
era organízado 'pelo commandante do regimento.

TITULO lU

Das aütr-íbuíçôes e dever-es í uher-entes a cada posto e runcção

C,\PITULO· XVI

lNFA~TARIA

Regimento de infantaria

])0 coronel comniandarüe do regimento

Art , 146. O,comrnandante do regimento é o principal responsavel
pela ínstrucção, administração e disciplina do regimento, bem como
pela exacta observancia das ordens geraes do Exercito, na parte relativa
á unidade de seu commando.

Art. I47. Supcrintende todos os serviços, deixando comtudo aos
subordinados olivre exercido de suas funcções para que sintam a re
sponsabilidade dellas decorrente e desenvolvam o espírito ele iniciativa,
tão indispensável na paz como na guerra.

Art. 148. Incumbe-lhe especialmente :

~ I. o Velar pela instrucção do regimento, comparecendo inespera
damente aos exercidos das companhias e batalhões e tornar as I11C

'didas que possamcorrigir qualquer desvio na directriz da instrucção ,
~ 2. o Ter sempre em vista. a eventualidade de ·U01h mobilização e

'esforçar-se para- queseu regimento esteja' devidamente' apparelhado ,
S;).o Dar em todos os seus actos exemplo de máxima corrccção e

pontualidade. .
~ 4. o Exigir que seus subordinados se fardern correctamente de

accórdo com'o planode uniformes, c pautem seu procedimento civil e
militar pelas normas da mais severa moral. Esforçar-se para que os
officíaes sirvam de exemplo ás praças) quer na instrucção, quer na dis-
ciplina. . .
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§ ,S' fi Estudar O comportamento dos offlciaes, afi 111 de poder formar
sobre elles JUIZO seguro, e observar cuidadosamente tanto a capacidade
como os defeitos de cada um, não só para sua sciencia, com para poder
dar com justiça e cxactidão as informações que lhe forem pedidas. .

. § 6. Q Louvar em ordem do dia os ofliciaes e praças que se tornarem
dig-nos dessa excepção, tendo o máximo escrúpulo para que o elogio se
não converta em torrn ula banal e graciosa.
, S 7· Q Corresponder-se directamente com qualquer autoridade civil
ou militar, quando o assumpto não exigir a intervenção de autoridade

:superior, c prestar aos chefes de repartições e corpos as informações que
no ínteresse do serviço forem solicitadas. '

~ 8.° Communicarcom presteza áautoridade superior qualquer facto
grave occorrido no corpo, solicitando a sua intervenção, si Iór mister, c
informar independentemente de ordem, sobre as occurrencias noticiadas
pela imprensa e em que estejam envolvidos olllciaes e praças de seu com-
mando. . '

§ 9, o Impedir que seus subordinados discutam pelos jornaes, mesmo
sobre a tcchnica da profi SsI'lO, sem a neces..saria compostura c respeito,
punindo-os de accórdo com a falta, ou SOlicitando a intervenção da au-
toridade superior, si fór mister. .

~ 10. Informal" dcvidamcntc, com a possivcl urgcncía, os rcqucri
mentes de officiacs e praças, salvo os não redigidos em termos ou de
natureza capciosa, os quaes fará archivar, publicando crú ordem elo dia
as razões dessa resolucão,

S I I. 1\omear,dé accórdo com a escala, as commissões previstas em
lei c as que julgue indispensáveis ao bom andamento do serviço, c por
livre esoiíha, as que reclamem aptidões cspeciaes.

§ 1:2. Mandar proceder aos inquéritos nccessarios ao esclarecimento
de qualquer facto, c nomear os conselhos que tiverem de julgar os ofü
ciaes e praças effectivas, aggregadas ou addidas, de accórdo com o re-
gulamcnto processual criminal militar, '

. § 13. Presidir ás sessões do conselho administrativo e não permittir
dcspeza sem autorização delle, salvo em casos urgentes, dos quaes dará
ordempor cscripto, sob sua exclusiva responsabilidade. .

~ 14. Fazer todos os contractos para que tiver autorização,
assignando com os contractantes os termos, que serão archivados
na secretaria, quando a despeza tiver, de ser feita pelo corpo c, em
caso contrario, remettidos á autoridade competente: Sempre que se
veriíicar esta ultima hypothese, ficará uma cópia do contracto no
regimento. . .

- § iS" Designar O dia e a hora (:111 que se deverá effectuar o
pagamento á~' praças.

§ 16. Presidir com o maximo cuidado ás revistas de instrucção,
examinando, com os auxiliares que escolher, todas as partes do ensino,
afim de julgar com justiça o methodo e o esforço de cada comman-
dante de batalhão ou companhia.' . .
.. § 17. Reunir, depois 8C cada exame ou exercido, 08 officiaes que

nelle houverem tomado parte, e, em critica breve e franca, experider
seu juizo, salientando os pontos que julgar merecedores de reparo ou
de elogio. '
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§ 1G. Mandar verificar praça no regimento, de accórdo com a lei,
aos sorteados ou voluntarios

§ 19..Mandar verificar praça aos indivíduos que tendo tido baixa
por incapacidade physica de novo pretenderem voltar ao Exercito, satis
feitas ,1S exigencias da lei. Esses Individues completarão o tempo. de
scrvico interrompido.

~ :'.0. Observar as prescripções SOo re os engnjados e reengajados
estabelecidas nos capítulos II e II I do titulo IV da lei n. I .l:)6p~ de 4. ja,~
neiro de 1908.' .

. ~ 2'[. Determinar as companhias em que .devems~r incluídos OS ot
ficiaes subalternos, aspirantes e praças, designados. 9,~ transferidos para
o regimento. tendo em'vista o estado effectivo de cada uma dellas. "

~ 22. Transferir de uma para outra companhia QS subalternos ~ ,t~
praças, quando o exija a conveniencia do serviço, ouvindo os respectivos
commandantes de batalhão. .

~ 23. Excluir das fileiras do Exercito. activo, e incluir na ~eserva,
as praças que' houverem completado.' o tempo de serviço ~ que foram
obrigadas, respeitando o disposto nos arts. 76 e 77 40, regulamento
de nde maio. de J9.08.' '.

~ ~:q. Rcmcttcr á autoridade competente a relação dos sargentos
cnaajados que tiverem de passar para a reserva, afim <.i~ que satisfaçam
o disposto no art. 76 do regulamento acima referido. .. ..

§ 25. Excluir as praças que forem. julg'qda~ incapazes, mesmo
quando devam á Fazenda Nacional, e as compréhendidas no art. 4n elo
sobredito regulamento. .

§ -26. Não excluir as que, tendo concluído o tempo de serviço, es
tiverem ausentes, ou cumprindo castigo disciplinar, por sentenciar, sen
tensiadas c doentes, e as que deverem 4. Fazenda Nacional c não se
puderem desembaraçar, salvo quando sua má conducta aconselhar aex-
clusão immediata , '

~ 27. Excluir os ofllcíacs c praças transferidos do regimento.
~ ~B. Excluir o ofllcial que falleccr, cOl1ullunipndo immediata

mente a occurrcncia ú autoridade superior, e proceder em relação ao
espolio de accórdo com o aviso de ~5 de setembro de 1895. ,. .

§ 29. Excluir as praças que desertarem QU íalleccrcm, procedendo
para com as primeiras, segundo estatuc o Regulamento Processual Cri
minal Militar, e para e01.l1 as segundas, de ,~cc(>rdo' com .o que cstabc
lcccm os avisos de II de novembro de ~i~9I e 14 "de junl19. de 18,92.'

. ~. 30. Descontar n~ tempo. de serviço PJ~st9-~Ó pel,<1§ praças !1?
Exercito activo os seguintes periodos : de írequencia nas escolas mili
tares, de goso de licença, de deserção (até captura ou apresentação), de
sentença definitiva e de serviço anterior á. deserção, quando a: 'sentençá
tõr d~ ac~ôl'dO 'com a ordenança de 9 de abril de 1'805. . ' "

§ 31. Mandar registrar em livro adequado os nomes dos reservistas
da I a categoria, attendendo a que o numero delles deve corresponder
ao eüectívo da unidade de seu eomniando, em pé de guerra, accrescido
de um terço. Os excedentesdesse numero, de preferencia os mais velhos,
passarão para a ia categoria. . . ,-

~ 3:2. Communicar annualmentc á autoridade incumbida do registro
militar do Estado, os nomes d00 reservistas relacionados éip 51,1à ~1,~1Í-
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dade, bem como os dos que não o foram por se haverem retirado para
outros Estados ou por estar completo o numero de reservistas da 1U ca
tegoria.

~. 33" Exclui]', em qualquer época do anno, da relacão destes re
servistas os que declararem a sua mudança de rcsidcncia de um Es
tado para outro, participando tal occurrencia á autoridade competente.

§ 34. Incluir nessa relação, si houver vag-a, o reservista da Ia cate
g-oria procedente de outro Estado que lhe Iór mandado apresentar c,
não havendo vaga, communicar o facto à autoridade competente.

S 35· Fazer registrar na caderneta dos reservistas os períodos de
manobras a que houverem comparecido.

S 36. Communicar à autoridade encarregada do registro militar o
comparecimento dos reservistas da 20. categoria que se apresentarem
para manobras de guarnição (art. ,S I do regulamento de B de maio
de 190B).

§ 37. Facilitar aos candidatos á classe de voluntarios cspeciaes a
iustrucção de recrutas, designando () official que a deve dirigir.

~ 3~L Providenciar sobre a inclusão desses voluutarios no corpo,
durante o período de manobras, de accordo com. as ordens superiores;
terminadas as manobras, cxcluil-os, fornecendo-lhes a respectiva cader
neta, si ainda não a houverem recebido.

S 39· Proceder com os voluntários cspeciacs de, accórdo com os
arts. 68, 70 e 72 do reg'ulamcnto de 8 elemaio de 1900. .

§ 40. Prover, por escolha sua,' o cargo de secretario do regimento,
c, por indicação dos commandantes de batalhão, o de directcr elas es
colas regimcntaes e o de ajudante dessas unidades, scicntificando de tudo
á autorkíade superior.

§ 41 .: Prover todos os cargos que devam ser desempenhados por
praças de pret, de accórdo com a proposta dos oütcíaes a que tenham
de ficar subordinados, ouvidos os commandantcs de batalhão.

S 42 . Preencher as vagas de inferiores c mais praças graduadas e
de classe, sempre que, passados oito dias, não lhe sejam apresentadas as
respectivas propostas por ql~cm de direito, e no caso de apresentação
destas, dentro de quatro dias, declarando, quando não as approvar, os
motivos de sua rcsolução:

§ 43" Utilizar no serviço de escrípta da secretaria os inferiores en
carregados dos serviços auxiliares ou outras praças, sempre que o ac
cumulo de trabalho: daq uclla repartição reclame tal medida e dahi não
advenha prejuízo a estes serviços.

§ 44. Punir os oíficiaes c praças pelas faltas disciplinares q ue com
mettcrem.

§ 45. Reinteg-rar na sua primitiva graduação a praça que tendo
sido rebaixada por effeito de sentença, roi absolvida em ultima ins
tancia ,

§ 46. Requisitar annualmente, no mcz cle janeiro, ínspecção de
saúde para as praças addidas pertencentes ao Asylo de Invalidos da
Pátria .

. S 47. Conceder a seus subordinados até,quatro dias de dispensa de
serviço, sem prejuízo de vencimentos. Esta dispensa só poderá ser
dada ao mesmo individuo lima vez por mez ,
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~ 4), Conceder' ás praças a licença supplerncntar especificada no
art. 4° lettra b, da lei n. l86~), de -+ de janeiro de IsnlL

~ -+0 ..vnnullar, antes da averbação e pela forma que a tiver ma
niícstado, qualquer ordem sua que tenha reconhecido injusta ou illcgal.
:\ annullaçâo depois da averbação só poderá ser' feitapor determinação
cio Xlinlsterio da Guerra. .

S :i0 • Fazer baixar ao hospital, OU enfermaria o ofllcial que der
parte de doente depois de nomeado para qualquer serviço ou de haver
recebido ordem ele marcha, communicando o facto á autoridade compe-
tente. afim de ser o mesmo oflicial submettido á iríspecção . '

~ 51. Rcmctter mensalmente á secção competente do 'Departamento
C~eral da Guerra a relação elas alterações occorridas com os ofüciacs, dando
ao tenente-coronel para assignar as li ue disserem respeito a clic coronel.

§ .~2. ,\'Iandar eliminar ela carga do regimento os artigos que
forem extraviados ou inutilizados, por officiaes ou praças, sem motivo
justificado, obrigando os responsáveis ao pagamento da respectiva im
portancia, inclusive os desertores reincluidos, de- conformidade com o
art. 99 da lei n. I860.

~ ,)3. :\[andar incluir na carga do n~g'imento tudo que Iórtornccido
ao corpo pelas repartições competentes ou adquirido pelo. conselho ad
rninistrativo, publicando em ordem do dia os preços de acquisição .

~ 54. Dar suas ordens, sempre que possível, por intermedío do te
nente-coronel. Quando o fizer directamcnte, os officiaes que as rece-
berem deverão leval-as ao conhecimento desse official. .

8 5;;· Requisitar da repartição competente, quando não conste das
respectivas guias, o tempo de duração c custo de todos ÓS objcctos for-
necidos ao corpo. _

"§ 56: Considerar em mau estado os artigos que se inutilizarem em
serviço! requisitando da autoridade superior a nomeação-ela conunissão
que deve examinai-os, sendo, depois do parecer da mesma cornmissão
descarregados e recolhidos á intendencia respectiva, onde serão dados
em consumoos que não forem susceptíveis de concerto.

§ ,)7. Conservar na carga os artigos que estiverem em condições
de servir, embora terminado o ternuo de duração, esforçando-se para
que os bens da Fazenda Publica -sejam zelados com esmero e aprovei-o
tadoscom economia.

~ :;f). Não incluir na cargo do corpo os artigos de applicacação
irnmediata ou de consumo em curto prazo, taes como madeira, pregos,
materiaesde construcção e artigos de expediente. .

~ ',)(). Transferir qualquer artigo da c,lrga de uma para outra com
panhia ou repartição.

~ 6u. -Organizar os modelos de mappas, relações, pernoites c outros
papeis, quandojá não estiverem adoptados por autoridade superior.

~ 61. Attendcr ás reclamações de todos os seus subordinados,
quando forem justas e estiverem em sua alçada.

Do tenente-coronel do regimento

Art. I..t9. O tenente-coronel e o auxiliar immediato c o substituto
do coronel. Serve-lhe de intermediário habitual na transmissão de

Poder Executivo - 1909 - VaI. 11.
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ordens, cuja execução fiscaliza _Ordena sempre em nome do coronel,
afim de tornar patente a 1111 idade de direcção ,

Art. I .~o. Incumbe-lhe especialmente:
~ I, o Frscalizar cuidadosamente a instruccão do rceimcnto pro

vidcnciando para que seja dada ele accórdo com os rq~;llall1clltos em
viaor e o horário cstabclcéido.

b ~ 2. o Dirigir a secretaria do rcg'imento. .
~ 3. o Redigir, ele accórdo com-as indicações do coronel, a ordem

do dia do regimento, que será assignada por essa autoridade c conterá
todas as suas determinações.

'~ LI. o Ter a seu cargo a escala dos oíficiaes c aspirantes a official
que fizerem o serviço diario ou cxtraordinario determinados pelo rc-

.gtmcnto . "
S5.o Informar todas as propostas para preenchimento das vagas ou

impedimentos eventuacs no serviço regimental,
§ 6. o Scientificar ao coronel do que houver occorrído emsua auscn

cia e das providencias tomadas.
~ 7. o Fiscalizar todos os serviços do regimento, visando,os pedi

dos e apresentando-os a despacho do coronel, quando satisfizerem as
exigencias Iegaes,

S8. o Inspeccionar escripturação do regimento, certificando-se de
sua exacção, ' , .

S 9. <J Attender ás solictiações elos majores, para que não faltem ás
companhias oselementos materiaes indispensáveis a execução do pro
gramma de ensino.

~ 101\_' Auxiliar o coronel nas revistas de exame.
S 1 r: Distribuir, segundo as ordens delle, os differentesalojamentos.
~ 12. Velar assiduamente pela conducta civil e militar dos offlcíacs

e praças do regimento, no intuito de secundar os esforços do coronel
na manutenção da disciplina c do bom nome do corpo.

S 13. Inspeccionarcom frequencia todas as dependencias do quartel ;
assistiresempre que puder, á sabida dos generos para as refeições dia
rias, bem como ás refeições das praças c á distribuição das forregens aos
animaes, providenciando sobre qualquer falta ou irregularidade.

. ~ q. escalar para o serviço os offíciaes e aspirantes, observando
os seguintes criterios :

cl) Escalar primeiro o serviço externo e o de maior duração.
b) Escalar o official mais moderno, em igualdade de folga.
c) Contar as folgas separadamente para cada serviço.
d) Evitar que alguém dobre no serviço, salvo necessidade abso

, luta.
e) Escalar o serviço ordinario antes do extraordinario.

. ~ 15. Mandar fazer os toques para as formaturas geraes do regi-
mento, cujo comrnando assumiráaté <1 chegada do 'coronel. '

'~ 16. Permittir, ouvido o coronel, que os offíciaes de sua escala
troquem de serviço, publicando a alteração em ordem do dia.

, S 17.'Assiguar qualquer documento referente ao coronel, bem como
os que esta .autoridade tiver de visar pelo facto de estar em exercício de
Iuncção superior.
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~ lU, Ouvir os majores sobre as faltas de seu~ off;ic,ia~s e praças,
antes elc dar andamento a qualqucr parte que lhe seja dirigida ..

~ i 9. Mandar aíííxar na secretaria, sala de ordel2s.e gabinete do ol
ficial de dia, uma relação da morada de todos Os ofllciaes do ngímcnto
(eüectivos, aggrcgados e addidos). ., ..

Art. [5r . O tenente-coronel será substituido em seus 1111 pedimcntos
pelo major mais antigo.

Do ajudante do registro

Art. 152. O ajudante do regimento é o auxiliar ímrncdiato elo te
nente-coronel. Deverá montar bem a <.:a\'<1110 c Já ter exercido o COIll- .
mando de uma companhia por espaço de dois annos, no minimo.

.\rt. [53. Incumbe-lhe especialmente:

~ 10. Receber as ordens do conunaudo da brigada e dar dellas co
nhecimento ao coronel

~ 2 0 • C0I11111alldar o pessoal do estado-menor do regimcnto, pro
pondo qucm deva nelle preencher o~ postos de jnfcriorcs e graduados.

~ 3°. Instruir as bandas de musicá, tambores e corneteiros, na parte
relativa ao aperfeiçoamento especial dos movimentos e evoluções mili
tares, procedendo a esse ensino nas segundas, quintas e sextas-feiras.

~ 4°, Propor as praças que devam passar a aprendizes de musica,
corneteiros ou tambores, ouvidos os respectivos commandantes de com-
pankias. .

8 ,so. Org'ilni%aí- mensalmente, em duas vias, a relação de alterações
dos otfíciaes do rcgimcuto, U111 destes documentos sei-á rcmettido á
secção competente do ~iitlisterio da (~nerra c o outro ficará na secretaria
do rcgimento para escripturação das cadernetas. ,

~ 6°. Ter uma escala dos officiaes e aspirantes do regimento,
alirn de poder indicar, na ausencia do tenente-coronel, a quem cabe
desempenhar qualquer serviço e communicar depois :10 referido
tenente-coronel a alteração occorrida.

~ 7°. Reunir e inspeccionar todas as forças que tiverem de sahir
do quartel para serviço extraordinário, quando forem constituidas por
pessoal pertencente a mais de um batalhão.

~ 8°. Escalar os serviços que tenham de ser feitos pelo estado
menor do regimento.

~ qO. Escalar, de accórdo com as ordens do tenente-coronel, o
batalhão que tiver de dar serviço no dia seguinte, só recorrendo a
mais de um, quando o pessoal do escalado for insuítlcientc para o dito
serviço,

~ ro , Vigiar. com escrupuloso cuidado tudo que occorrer no regi
mento, providenciando no sentido de sanar as faltas encontradas si
estiverem em sua alçada as medidas a tornar, C recorrendo ao tenente
coronel, e na ausencia deste ao coronel quando fõr necessaria a inter
vcnção destas autoridades.

§ 1 r. Velar pelo asseio, uniformidade c postura militar de todas,
as praças de pret do regimento.
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8 1J. Reunir todas as partes, relações e mais papeis que tenham
de ser apresentados ao tenente-coronel, notando as alteraçãõcs dadas,
particularmente as que devam ser publicadas em ordem do dia. c entre-
g-al~os depois á secretaria aíim de serem archivades. .

~ 13. Organizar o mappa da força sempre que houver formatura
geral do regimcnto .

~ I4. Commandar a parada.
Art. 154. Não poderá servir como ajudante o filho, genro, irmão,

ou cunhado do coronel ou do tenente-coronel.
Art. ISS, O ajudante será substituído em seus impedimentos pelo

ajudante mais antigo dos batalhões.

])0 secretario do regimento

-Art. 156. O secretario é °encarregado dos trabalhos de cscripta
referentes á correspondencia, ao archivo e ao registro das relações dos
olfíciacs. ,

Art. 157. lmcumbc-lhc especialmente :

S r .o Cumprir todas as ordens que lhe forem dadas dircctamcnte
pelo coronel ou por intcrmcdio do tenente-coronel.

~ 2. (l Escripturar pelo próprio punho a corrcspondencía de caracter
reservado .

~ 3. <> Expedir a corrcspondcncia registrando-a, em um caderno pro,
tocol~o,.,...çm, que será passado o compet~nte recibo. , .

~ .f.ll Executar todo trabalho escnpto que lhe for determinado pelo
tcncn te-coronel .

, ~ 5. o Subscrever as certidões c demais papeis congcneres, que ti
verem de ser assijrnados pelo commandante do regimento.

~ 6. li Authenticar. depois de conferir, as cópias de documentos exis
tentes na secretaria feita por ordem superior.

§ í. a Escripturar as cadernetas dos ofticiaes, ou fiscalizar esse ser
viço quando não poder fazel-o.

§ B.a Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem pedidos pelos
majores e officiaes elo regimento, quando,' não se tratar de assumpto rc
servado .

~ ~J. o Ler aos officiaes o Juizo que o coronel Iórma a respeito delles.
S !O. Dirigir o pessoal de escripta da secretaria, mantendo nella a

maior ordem e' disciplina.
S I I. Solicitar do tenente-coronel todo o material rícccssario ao ser

viço.
~ 12. Ter sempre a escripturação cn: dia, de accórdo com os mo

delos. c o archivo bem organizado.
S 13· Ter lima relação dos objcctos que se acharem no g"abinetc do

coronel, no do tenente-coronel e na secretaria, feita de modo a facilitar
a conferencia da carg"a. Para os effeitos desta conferencia a rcíacão de-
verá ter o confere dó intendente e o visto do tenente-coronel. '

§ I4. Reunir e entregar diariamente ao coronel, logo quc este che
gue á secretaria, toda a correspondencía recebida.
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~ I S. Não deixar sahir livros ou documentos da secretaria sem
ordem do coronel e recibo da pessoa que os tiver pedido, devendo veri
ficar, ao serem restituídos, si se acham no estado em que foram entre
gues e, no caso contrario, cornmunicar o facto ao coronel.

Art. I,S8. A cscripturação da secretaria será feita pelo secretario e
pelo ,o sargento amanuensc archivista do regimento, ajudados, quando
ncccssario, pelos 1°> sargentos amanuensesdos batalhões, e sargentos dos
serviços auxiliares. ,

Art. ]S9. Não poderá ser secretario o iI~mão, genro, cunhado ou
filho do coronel ou do tenente-coronel do regimento.

Art. 160. Nenhum subalterno poderá exercer o cargo de secretario
sem que tenha estado pelo menos durante um armo na companhia, cn
carreg-ado de uma parte da instrucção,

Do capitão medico

Art. 16t , O capitão medico será responsável por todo o serviço
sanitario do rcaimcnto.

Art. 162. '-Entcndcr-sc-ha directarnente com o tenente-coronel sobre,
as occurrcncias relativas a esseserviço e terá sob SLl3.S ordens o sargento
de saudc,

Art. I~3. Cumpre-lho especialmente:
§ lO, Inspeccionar comfrequencia, sob o ponto de vista hygienico,

todas as dcpendencias do quartel, informando-se de tudo que disser rcs
pcitç. à saude do pessoal e providenciando para a execução das medidas
quc j ulgar neccssarias.

§ 2°. Comparecer diariamente ao reg-imento, afim de scientificar-sc
do que' occorrer em relação ao serviço sanitário ..

~ ::r. Transmittir aos médicos dos batalhões as ordens emanadas das
autoridades superiores com relação ao serviço de saude ,

§ 4. o Levar ao conhecimento das autoridades competentes as
medidas de hygicnc propostas pelos médicos dos batalhões.

§ ;;,0 Prestar ás autoridades superiores qualquer esclarecimento
sobre o serviço de saude do regimento.

§ 6°. Fiscalizar a instrucção sobre noções de hygienc e de primeiros
soccorros.

~. 7°. Encarregar-se da instrucção pratica dos padioleiros, a qual
se effectuará em época determinada pelo respectivo regulamento.

~ 8°·. Escalar para qualquer serviço extraordinário os médicos dos
batalhões, cornrnunicando o facto aos respectivos majores.

~ 9°. Acompanhar nas formaturas o estado-maior do regimento,
~ 10. Organizar os pontos, para concurso de sargentos e cabos de

saude.
~ r I. Examinar os generos alirnenticios por occasião do seu rece

bimento e, quando não poder fazel-o, escalar o medico do batalhão que
o deve substituir.

§ I'2. Substituir, sem prejuízo de sua funcção, os médicos dos ba-
talhões. .
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.§ 13. Prestar soccorros medicas ás famílias dos oíficiaes do estado
maior do regimento e ás das praças do estado-menor.

Do intendente

Art. 164. O intendente e () representante do serviço. de adminis
tração no regimento. São-lhe commettidos todos os encargos relativos
ao provimento da subsistencia do pessoal, cio fardamento, equipamento
e material de acampamento, bem como a acquisiçâo de todo o material
necessário ao Iunccionnrnento do mecanismo administrativo.

Iucumbe-Ihe especialmente;
~ I. o Ter a seu cargo as arrecadações g-eraes de fardamanto,

equipamento, utensílios, genercs c forragens, sendo responsavel pela
guarda e conservaçãode todos os artigos.

§ 2. o Examinar cuidadosamente todas as arrecadações, fazendo as
mudanças indispensaveis ao asseio e conservação dos artigos.

~ 3. o Ter a seu cargo todo o material do corpo não distribuído,
e também o que estiver em repartições onde não haja responsável per
manente directo ,

~ 4. 0 Ter a seu cargo as officinas do corpo, organizando mensal
mente um mappa da materia prima consumida e das obras feitas.

§ 5i,~rer fi sua disposição, pal~' auxilial-o nos differentes serviços,
todo o pessoal designado para esse fim no quadro do regimento.

§ 6. o Escripturar o li vro-cargà g-eral do corpo de accórdo com
o modelá' respectivo, tendo cadernos de notas indispensaveis ao com
puto das entradas e sahidas de todo o material.

~ ';. o Fazer os pedidos do material necessário ao corpo, e apre
sental-os ao commandante para serem visados.

~ 8. o Receber todos os dinheiros destinados ao corpo, reco
lhendo á caixa do regimento os que no dia do recebimento não tiverem
o competente destino.

§ 9. fi Org-anizar as folhas dos offíciaes do regimento c as recapi
tulações das companhias, e fazer os' respectivos pagamentos aos mesmos
oífíciaes e aos sargentos de fundos das companhias, mediante recibo dos
capitães e em presença ·de.c;tes, tudo de accórdo com o estatuído no
art. 496.

~ ro . Receber dos capitães,. por intermedio dos sargentos de
fundos, os vencimentos das praças que não houverem. comparecido á
formatura e pagal-os ás próprias praças quando se apresentarem,
dando parte, no fim de cada mez, dos pagamentos que houver
effectuado.

§ ] I. Entregar ás repartições competentes os valores que tiverem
de ser a ellas recolhidos;

§ J2 Receber da repartição competente todo o material destinado
ao corpo, passando recibo e organizando log-o uma relação dos preços
por que foram adquiridos c o tempo de duração, afim de que se possa
mencionar em ordem do dia a alteração completa.
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~ r3. Receber todos os artigos que lhe forem apresentados por
ordem superior e tendo em vista os documentos respectivos.

~ 14. Não entregar objccto a19'u111 de sua carga sem ordem superior
c o competente recibo.

~ [.S. Examinar, fazendo pesar, medir ou contar, todos os artigos
que receber,

§ 16. Ter a seu cargo o serviço de illuniinação do quartel, desi
gnando quem, dentre seus auxiliares, deve ajudai-o nessa tarefa, organizar
o respccti \'0 mappa e ínspeccionar diariamente os encanamentos, bicos,
etc., de modo a providenciar de prompto sobre qualquer concerto ..

§ '7. Receber o material existcn te no quartcl para onde o corpo
tiver ele mudar-se e organizar uma relação com declaração do estado em
que se acharem os artigo.'> encontrados.

~ I B. Distribuir, quando fór preciso, o numero ele barracas neces
sarias ao estado-maior c menor c às companhias.

~ '9. Communicar ao tenente-coronel o estrago de qualquer ge
nero existente na arrecadação.' prestando os devidos esclarecimentos.

~ co. Organizar o rnappa demonstrativo elos gel1eros consumidos
durante o J11CZ, com a alimentação das praças cdos animaes, de accórdo
com os modelos ,doptados, guardando uma cópia elo dito mappa ,

::i 21. Propor, por intertcmcdio do tenente-coronel, tudo quanto
julgue conveniente para melhorar as condições do rancho.

S 22. Dirigir o rancho dos oíflciaes. .
Art. [65. O intendente será substituido em seus impedimentos por

um aspirante ou sargento-ajudante.

Do [0 sargento amanuense archivista

Art. ,6ú. Compete-lhe auxiliar o secretario na. escripturação da
secretaria e executar o scrviço que lhe fôr ordenado.

Do [0 sargento do armamento e munição

Ar1. 167. Compete-lhe cuidar da arrecadação geral do armamento
e munição, e zelar pela conservação desse material, fazendo a escriptu
ração respectiva.

Do r sargento ctwncieiro-rnõr

Art. ró8. Ao cornetciro-mór, que deve conhecer perfeitamente
todos os toques das difterentes armas, incumbe:

§ .I. o Ensinar os toques de corneta e tambor ás praças da banda,
nas horas para isso designadas, auxiliado pelos sargentos corneteiros dos
batalhões e cabos corneteiros das companhias, entre os. quaes distri
buirá turmas de aprendizes, cuja insirucção fiscalizará cuidadosamente.
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~ :2. ° Examinar diariamente, antes de começar o ensaio, todos os
instrumentos, dando parte ao ajudante quando encontrar algum es-
tragado. _

§ 3. (l Não alterar, nem perrnittir que os seus subordinados alterem
os toques -das ordenanças em vigor.

~ 4. o Indícar ao ajudante os soldados em que descobrir aptidão
para tocai' corneta 00 tambor, de modo a que sempre existam apren
dizes em numero conveniente.

8 5. 0 Responder perante o ajudante, por occasíão das formaturas,
pela disciplina, asseio, uniformidade e postura militardos corneteiros
e tambores.

Do r sargento defundos, subsistencia e transporte e do defardamento
e equipamento

Art. r69. Compete-lhe auxiliar o intendente, executando os tra
balhos que lhes forem distribuidos, segundo suas especialidades.

Do 2" sargento mcslvc de musica

Art. 170. Compete-lhe, relativamente á banda de musicá, attri
buições identicas ás descriminadas para o lO sargento corneteiro-rnór ,
Será auxiliado pelos músicos de I A classe, entre os mais habilitados,
aos quaes distribuirá as turmas ele aprendizes.

Pill"<j.7rapha unico . Esses musicas poderão ser graduados em
3~' sargentos.

Do sargento. de saude

Art. l7!. Fiêará sob a irrimediata direcção do medico-do reg-i
mento. Será nomeado mediante concurso entre os inferiores e gra
duados do regimento.

Para as nomeações terão preferencia em ig-ualdade de circum-
stancia, os cabos de saude habilitados em concurso.

Art. l72. Cabe-lhe especialmente :
§ 1.0 Apresentar-se diariamente ao medico do reg-imento.
S 2. 0 Ministrar aos cabos ele saúde dos corpos os esclarecimentos de

que necessitarem para o bom desempenho de sua missão.
~ 3.(} Visitar arniudadamcntc os postos de ambulancia dos corpos,

fazendo os respectivos cabos de saudc corrigirem as irregularidades en
contradas.

~ +1> Receber dos cabos de saude os boletins das baixas havidas
nos.corpos e organizar um boletim geral, que entregará ao medico do
regimento.

~ 5.° Organizar trimensalmente um, mappa nosologico do regi
mento, declarando o numero de baixas ao hospital ou enfermaria, os
diagnósticos e os casos de obitos.
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§ 6. 0 Comparecer ÚS prclcccões sobre instruccão de hygíenc e cui
dados medicas unrcntes dados aos recrutas, servindo com os cabos de
saude ; de auxiliar nas explicações aos camaradas.

~ 7." Zelar pela conservação e asseio elo posto de ambulancia do
rerrimcnto , levando ao conhecimento do respectivo medico os factos
que reclamem providencia.

~ 8.(1 Encarregar-se da cscripturacão de. cargas e descargas do ma
terial do posto de arnbulancia no regimento.

§ 9. 0 Acompanhar a viatura medica. do regimento em qualquer for
matura, conduzindo ,1S respectivas caixas ou alforges sanitarios.

Do major coniniandante do batalhão

Art. '73, O major é responsável perante o coronel e o tenente
coronel pela administração, instrucção e disciplina do batalhão.

Art. 174. Incumbe-lhe particularmente :
§ I. o Desenvolver a instrucção profissional dos offícíaes, de accõrdo

com os priucipios geraes estatuídos no titulo II deste regulamento.
~ '2. o Dar pessoalmente a instrucção relativa á escola de batalhão.
§ 3." o luspeccionar frequente c inesperadamente a instruccão, a es

crípturação e o material das companhias, corrigindo com severidade
qualquer negligencia.

§ 4, I) Providenciar sobre o que for necessário.á mobilização ra
pida do batalhão.

~ 5,o Propor O ajudante e o dírector da Escola Regimental do ba
talhãç,

~ 6. o Esforçar-se para que as ordens geraes do Exercito e as do re
gimento sejam devidamente observadas.

~ 7. o Publicar as ordens do regimento, addítaudo-lhes, quando
preciso, as deterrn inações indispensaveis á sua perfeita execução.

§ g, o CoJlaborar, quando lhe fôr determinado, nas revistas de exa
me de instrucção cio pessoal de Ç)Ll tros batalhões.

§ 9. li Velar pelo comportamento de seus subordinados.
§ ro , Elotriar os ofllclaes e praças que se tornarem merecedores

dessa recompensa em serviços affectos ao batalhão.
Art. í 75. O major ser,ú substituído em seus impedimentos pelo

mais antigo dos capitães do batalhão.
Art. [,;,6. Quando o batalhão estiver temporariamente isolado, fóra

da sede do regimento, o major terá as attribuições elo coronel e o capitão
mais antigo as do tenente-coronel. O primeiro designará um subalterno
para desempenhar as íuncções de secretario e oraanizará os serviços in
dispensáveis a vida isolada do batalhão, dando de tudo conhecimento ao
coronel a quem remetterá quanto fór necessário á escriptnraçâo "e regis
tro a 'cargo ela secretaria elo regirnen to.

DO AJUDANTI': DO nATALHÃO

Art. 177. O ajudante é o auxiliar ímrnedíato elo commandante. do
batalhão na transmissão de suas ordens.
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Art. l7g. Compete-lhe especialmente.
~ I . o Receber as ordens e alterações diárias do regimento, e trans

mittil-as ao major.
§ 2. o Cominandar o pessoal de estado-menor do batalhão e fazer

as propostas para preenchimento das vagas que ncllc occorrercm, de
accórdo com os commandantes de companhias, quando essas vagas não
tiverem ele ser preenchidas dentro do próprio estado menor

~ 3. o Dirigir a cscripturação que competir ao cornmando do bata
lhão, bem como a relativa ás praças do estado menor, sendo por am
bas responsável.

~ 4. o Entreg-ar á secretaria do regimento todos os documentos e
mais papeis regulamentares. .

S 5·" Ter sempre em dia uma relação dos objcctos existentes no
gabinete elo commando c na sala elas ordens.

~ 6. o Exercer na unidade a que pertence funcções idcnticas as esta
bclccidas nos artigos concernentes ao ajudante do regimento.

. Art , l79. O ajudante do batalhão será substituído em seus impe
dimcntos pelo mais antigo dos subalternos do batalhão, cxcluidos os que
estiverem cornmandando companhia c o dírcctor da Escola Regimental.

Art. 1Bo. O cargo de ajudante do batalhão será exercido por um
10 tenente, proposto pelo major c nomeado pelo coronel.

no nmmco DO BATALHÃO

Art. 18l. Ao medico do batalhão cabe observar as disposiçõesdo
regulamento da divisão de saude , as instrucções sobre o serviço interno
elos corpos e as ordens do respectivo commandantc.

Art. J f32. Competem-lhe particularmente as seguinte attribuições.
~ I. o Comparecer diariamente ao quartel ú hora determinada para a

revista medica, registrando 110 li\TO respectivo os nomes dos doentes
que tiverem de baixar ao hospital, com designação das respectivas com
panhias.

~ 2. o Deixar em observação no quartel, por 24 ou 48 horas, as
praças que comparecerem á revista medica e sobre cujo estado ele saude
não possa formar juizo immediato, tendo o maior cuidado na veriflcação
das moléstiassimuladas.

~ 3. o Couuuunicar ao major qualq uer irregularidade disciplinar que
occorrer durante a visita medica.

~ 4. o Visitar os officiaes enfermos e suas familias, bem como ás das
praças, sempre que a enfermidade destas ultimas não pcrmitta que com
pareçam ao quartel na hora da revista medica.

§.5.o Proceder mensalmente a uma revista sanitaria rigorosa das
praças.

§ 6. o Visitar amiudadas vezes, sob o ponto de vista hygienico, as
diversas dependencías do quartel, requisitando qualquer providencia que
julgue opportuna.

S7. o Proceder á vaccinação e revaccínação anti-vnriolicas das
praças, requisitando-o isolamento das que forem acomrnettidas de moles
tias contagiosas, assim como as necessárias desinfecções.
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~ 8? Examinar os generos alimenticios na occasião do recebimento
e da distribuição, requisitando qualquer providencia necessária á saude
das praças e' registrando no livro competente as irregularidades que
observar.

§ 9°. Formar sempre com seu batalhão, fazendo-se acompanhar da
viatura-medica e do respectivo cabo de saude, máxime 1\OS exercicíos de
fogo, revistas, manobras, etc.

§ la. Comparecer com presteza ao quartel em caso de chamado ex-
traordinario . I

~ 11. Dar' cumprimento ás ordens emanadas do capitão-medico do
regimento, prestando-lhes todas as informações referentes ao serviço
sanitario.

§ 12. Fiscalizar c responder pela cscripturação relativaao matéria I
sanitario .

~ 13. Exigir dos cabos de saneie () cumprimento exacto e pontual
das ordens dadas e das obrigações que lhes competem. .

Art. IB3. Quando UIJI regimento ele infantaria tiver de formar c
não comparecer O rcspectivo medico, o mais graduado dos medicas dos
batalhões assumirá a chefia do serviço sanitário.

DO S.\RGEl\TO~AJUDA!\'TE

Art. 184. O sargento-ajudante auxilia o ajudante em todos os ser
viços que cabem a este official.

i\rt. IS,S. Cumpre-lhe especialmente:
~ 1". Ter perfeito conhecimento das ordens g-eraes do Exercito e

elo corpo, e dos principacs regulamentos.
~ ~(). Ter uma escala dos inferiores do batalhão, afim ele poder in

dicar a qual delles toca qualquer serviço extraordinario .
~ 3°. Conhecer os inferiores do batalhão, de modo a poder informar

sobre suas qualidades e habilitações.
~ 4°. Distribuir aos sargentos das companhias as copias da ordem

do dia, depois de revistas pelo ajudante.
~ So. Comparecer a todas as formaturas de forças em que deva

estar presente o" ajudante e auxilial-o no serviço ele reunião e inspecção
dessas forças.

§ 6°. Substituir O ajudante nas formaturas a que este official even
tualmente não comparecer.

S 7°· Participar-lhe qualquer ordem dada em sua ausencia pelas
autoridades superiores. -

~ 8°. Procurar manter a boa harmonia entre os oíllciacs inferiores,
servindo-lhes de exemplo, quer na observaucia 80S preceitos discipli
nares, quer na correcção de conducta ,

§ 9"· Receber toda a correspondencia postal destinada ao batalhão
e distribuil-a.

~ \0. Auxiliar a escrípturação do batalhão na parte referente ás
cadernetas dos officiaes do corpo.
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Art. 186. O sarg-ento-ajudante terá como substituto, em seus
impedimentos, O 1(\ sargento anuo uensc arch ívista do batal hão.

Art. 187, Será tira-lo dentre 03 !o~ sargentos do batalhão, me
diante proposta do ajudante, visada pejo major e tenente-coronel e
approvada pelo coronel, depois de ouvido o comrnandanteda companhia
a que pertencer o proposto.

no l° SARGE~TO AMANUE~SE-ARCHIVISTADO BATALHÃO

Art. .188. Ao lO sargento amanuense-archivista cumpre executar
as ordens que receber do ajudante c do sargento-ajudante, auxilia-los
na escripturação da sala elas ordens e substituir o sargento-ajudante em
seus impedimentos. .

Art ..189. O Iosargento-amanuense-archivista será tirado dentre os
2°< sarg-entos do batalhão, de fôrma identica á estabelecida para o prc
henchimento da vasra de sargento-ajudante, depois de ouvido o com
mandante da cornapanhia a que pertencer o proposto.

Art. 190. Em seus impedimentos cventuacs será substituido por
um dos inferiores elo quadro ela intendcncia do regirncnto, designado
pelo tenente-coronel, mediante requisição do major.

Art. , CJ r , Exercerá no estado-menor as tuncçõcs dos 10 < saracntos
elas companhias.

Art. 192. E' responsável pela g'l1arda e conservação da muiuçao e
do armamento distribuídos ao batalhão e pela escripturação respectiva.

Ar1. 193. E' o encarreg-ado dos trabalhos de conservação e repa
ração do armamento c da instrucção dos soldados aprendizes de sua
especialidade.

no ~o\ SARGE\'TO no ~[ATEIUAL nE AC·\j\[PA~lRNTO

Art. 1c)4' Cabe-lhe auxiliar o TO sargento no serviço respectivo e
cuidar, sob a direcção geral do intendente, do material pertencente ao
batalhão.

DO 2° SARG-E:\TO CORNETEIRO

Art. , C)~. Cabe-lhe exercer no batalhão funcções identicas ás mar
cadas para o I" sargento corneteiro-rnór do regimento, ao qual auxiliará
em todas as suas obrigações.
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DO C,\ no E:\FElDtElIW E:\c.,\RH E(i ADO DA .\.\lIlCL\ :'-:C1:\

Art. [~;(). Será escolhido dentre as praças do corpo que saibam
ler e escrever, demonstrem aptidão para o serviço sanitário e tenham
a necessária instrucção militar

.vrt . 19í. Ficará sob a immcdiata dirccção do medico do corpo nas
questões concernentes ao serviço de saudc e hygícnc do batalhão .

.\rt. T9fL Será sempre preferido, mediante prova de habilitação,
para os Jogares ele sargento de saude.

Art. 199. Diariamente ser escalado um dos cabos enfermeiros dos
batalhões para conduzir ao hospital os doentes do regimento e ficar en
carregado da ambulancia reaimental e do serviço da expedição do rc
ccituario.

Art. 200. Incumbe particularmenre ao cabo eníermciro :
~ I. o Apresentar-se diariamente ao medico de serviço, ú hora da

revista medica, communicando-Ihc qualquer occurrcncia referente ao
estado sanitario do corpo.

S 'J. o Providenciar, na medida de seus conhecimentos, durante a
ausencia do medico e quando escalado para o serviço de dia ao regi
mento, sobre os soccorros mais urgentes em qualquer accidcnte ,

~ 3. o Permanecer junto ou nas proximidades da ambulancia e só se,
afastar por ordem superior ou necessidade inadiavcl.

S 4.1) Encarregar-se de todo o receituario da revista medica, ate
a sua entrega ao cabo de saúde de dia ao laboratorio ou ás pharrnacias,
providenciando sobre a distribuição das formulas aviadas.

~ '5. o Distribuir pelas companhias, baterias ou esquadrões os ba
letius das baixas ordenadas na revista medica.

~ 6. o Cornparaccrá instrucção sobre noções de hygiene c soccorros
de urgencia ministrada aos recrutas. Zelar pela conservação e asseio da
sala de consultas c da ambulancia do batalhão, levando ao conheci
mentu do medico qnalquer falta ou irregularidade.

~ 7. o \"elar cuidadosamente pelo material cirurgíco, peças de cu
rutivos, drogas c utensílios da respectiva ambulancia.

§ B, u Acompanhar a viatura-medica do corpo em qualquer forma
u.ra, levando os competentes alforges ou a caixa sanitaria , indispen
s:a veis aos soccorros med co-drurgicos ele urgencia.

DO CO~DL\.:" 0.\:\ TE ,DE C0.\11' A.\ lI1:\.

Art. 20 I. O commandantc de companhia instruo, disciplina e
administra a sua unidade:

a) instrue, applicando os processos que jLllg~l mais conveuientes
ao preparo da companhia para mobilização e combate, de accórdo com
as ordens geraes do Exercito e os regulamentos em vigor;

b) disciplina, inspirando-se na Justiça para recompensar os que hem
se conduzem e revelam qualidades militares, e castig-ar sem rancor os
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que se afastam dessa boa norma, procurando por gradaü"e.ts punições,
em harmonia com a natureza da íalta e os precedentes elos delinquenies,
chamai-os ao cumprimento do dever;

c) administra, verificando dirccíamcníe, ou por intermédio dos
ofliciaes subalternos, si sua tropa está paga em dia, bem aiojada, ali
mentada e fardada, cabendo-lhe a.gir de modo que o pessoal destinado
a executar estes dirferentcs serviços ~e desempenhe cabalmente de seus
deveres.

.-\rt. 202. Para que o capitão possa cumprir as obrigações decor
rentes da triplico missão supracitada, disporá dos ofíiciacs subalternos,
dos inferiores, dos g-raduados e do pessoal da intcudcncia, mencionados
no quadro da companhia, pelos quaes distribuirá segundo as prescri
peões dos reg-ulamentos, os serviços de ordem fixa, e, segundo lhe pa
recer conveniente, os que estiverem subordinados a seu critério.

Ar1. 2°3. Incumbe-lhe particularmente:

S 10 Ter sempre em vista que o comutando de companhia repre
senta a verdadeira escola ele commando immediato, pois 6 nelle que 0
official se exercita nessa íuncção, aprimorando as virtudes militares e
adquirindo a energia capaz de manter c elevar o moral das tropas no
campo de batalha. _
. ~ 2°. Fiscalizar a instrucção dada pelos subalternos ás íracções de
seu cornmando, afim de que haja unidade dc vistas, mantendo,
cntrctan to, a au toridadc e inicia ti va que os referidos su balternos
devem ter.

~ 30
• I':ntendcr-se com o commandante do batalhão sobre todos os

assumptos que digam respeito à companhia.
~ -4. o Mandar fazer toda a escri pturação pelo ! 1\ sargento, íiscali

zando a sua exaccão.
§ 5. o Xlandar organizar pelo sargento de fundos a relação ele ven

cimentos da companhia, fazendo-o receber do intendente, na sua pre
sença, a respectiva importancia.

~ 6. o Assistir ao pagamento e, quando não possa íazel-o, designar
um subalterno para o substituir, verificando si todas as praças são pagas
na fôrma devida e si o sargento de fundos entrega ao intendente, no
mesmo dia cio pagamento, os vencimentos elas que houverem faltado á
formatura, acompanhados da relação respectiva.

~ ~. o Distribuir pelos subalternos o serviço de ínstrucçãn das praças
da companhia c fiscalizal-o diariamente.

S B. o Esforçar-se por ter perfeito conhecimento do pessoal, afim ele
poder julgar de seus merltos c defeitos.

§ 9. 0 Ouvir com toda a attcncão as representações ou queixas que
qualquer de seus commandados lhe dirigir, por injurias ou injustiças
som-idas, providenciando de accórdo com CJ caso, sem nunca se esquecer
de que commetterá falta grave dcscurando esta parte de seus deveres.
O queixoso poderá dirigir-se á autoridade superior, quando não houver
sido attcndido pelo conunandante de companhia, devendo antes pedir a
rcspectiva Iíccnça, que não lhe poderá ser negada."
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~ 10, Visitar seus commandados enfermos nos hospítacs c cnfcr
marias, pelo menos uma vez por mez, ouvindo-os e providenciando
sobre suas reclamacõcs.

§ [I. Não consentir que por parte de seus subordinados haja alte
ração dos uniformes.

§ 12. Punir as praças ele sua companhia (eüectivas, aggregadas ou
addídas), de accórdo com o regulamento disciplinar.

S 13· Acompanhar, com solicitude, o processo em que qualquer
dellas esteja envolvida, providenciando para que não lhe faltem os
oflícios de um advogado.

§ I4. Fazer pedido, no começo de cada anuo, do material neccs~

sario á instrucção de tiro, separando a dotação de cartuchos por suas
qualidades e fins. Os cartuchos que passarem de um para outro deverão'
ser utilizados em primeiro lagar.

§ f 5. Subrnettcr diariamente á consideração do commandante do
batalhão o assumpto do ensino que vae ministrar á sua companhia no
dia seguinte, afim de que essaautoridade possa exercer a uccessaria fisca
lização.

§ 16. Declarar, nas receitas passadas <is famílias das praças de pret,
se cllas estão legalmente habilitadas a receber os medicamentos das phar
macias militares.

8 17, Assignar as baixas ao hospital dos oíficiaes c praças de
sua companhia ..

§ IR. Verificar, com toda a attenção e frequentemente, a escala de
serviço da companhia,

§~ 9. Conceder permissão para que troquem de serviço as praças
sujeitas á sua escala, antes de começar o serviço para que tiverem sido
designadas.

§ 2U. Estabelecer a polida no interior ela companhia, providen
ciando para que as praças se conservem no alojamento decentemente
vestidas. Só cxigír o uniforme do dia para formaturas ou sabidas do
quartel.

~ 21. Suometter ao conuuaudantc do batalhão as propostas para
inferiores e graduados, quando estes postos não forem providos por
concursos.

§ 22. Requisitar com aníecedencia o fornecimento de g'encros para
o pessoal da companhia, quando esta tiver de fazer exercidos em
logar distante do quartel, de onde não possa regressar á hora da
retcicão.

§ 23. Participar ao major as faltas havidas nas formaturas da CO\1,l
panhia c que escape á sua competencia remediar.

8 24· .vpresentar todos os dias um mappa do pessoal, de, accordo
com o modelo adoptado e os demais papeis díarios regulamentares.

§ 25. Providenciar para que a escripturação esteja sempre em dia
e prompta a ser inspcccionada.

§ 26. \ ..criticar COIll toda a attencão e rrcquentcmcutc a cxistcncia
dos artigos a cargo da companhia.

.S 27· Ter uma relação desses artigos em condições de servir para
conferencia .
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§ ::!(l. Registrar em livro especial a instrucção dada diariamente ú
companhia e os resultados obtidas nos exercícios (velocidade de marcha,
porcentagem de retardatários, pontos obtidos no tiro ao alvo, ctc.}.

~ 3~.' Propor, dentre os inferiores encarreg-ados dos serviços auxi
liarcs na companhia, os que devam alternar de Iuncção com os outros
inferiores de igual posto, de tórma que todos (JS sargentos pratiquem
nos diffcrentcs misteres inhcrcn tcs á sua graduação. -

~ 30. Considerar cmfim a companhia como uma íamilia de que 6
.chefe, esforçando-se para que aos seus commandados não somente se
faça inteira justiça, sinão que se lhes dê a instrucção c educação militar
prcscriptas no titulo Il deste reg ularncnto.

.\rl. 2(>4, O cargo dé commandantc de companhia será exercido
por um capitão do quadro da arma, nomeado por- decreto do (iorerno.
Esse olficial só deixará as funcções por mof vo de molcstia, prisão ou
nomeação para a commissão permanente róra do corpo; 110 <.:::lS0 de im
pedimcnto de qualquer natureza será substituido pelo mais antigo dos
subalternos disponi "eis do corpo.

Art. 205.' O capitão disporá em campanha de animal para
montaria.

O mesmo acontecerá quando sahir com a companhia isolada para
campos de instrucção e solução de themas tacticos, devendo nestes
casos o commandante do batalhão providenciar sobre animal.

Art. 306. Sempre que uma companhia destacar para local de onde
não se possa corresponder diariamente com o cornmandantc do batalhão,
(J capitão terá as attribuições do commandante de companhia de caça
dores ísolad. ..

DOS 011FICIAES SUI3ALTER.'\OS DA Cmll'ANJIJA

Art. '207. O utRciaI subalterno auxilia o capitão no commando,
administração c instrucção da companhia .

Art , 208. Incumbe-lhe especialmente:

~ [0. Secundar os esforços do capitão para que a companhia esteja
sempre bem instruida c disciplinada.

~ 2 0
• Ter pleno conhecimento das ordens g-eraes do Exercito e das

do capitão sobre o serviço interno da companhia.
~ .30

• Ler diariamente a ordem regimental do batalhão, na qual es
creverá a palavra « Sciente », acompanhada de sua rubrica.

~ ~o. Responder pela companhia na ausencia do capitão, tomanda
sem he~itar ql1alq~le.r pro\:idencia ~Irg:e~te ecommunicando-a opportuna
mente áquellc oílicial. Esta attribuição compete ao mais graduado ou
mais antigo dentre só subalternos presentes, ou ao que estiver na
occasião caso seja um só. O exercido desta prerogativa constitue prova
de iniciativa, que o official deve cultivar.

~ 5°. Estar sempre 110 quartel ás horas destinadas á instrucção de
que se achar encarregado, Quando por motivo de força maior que lhe
cumpre justificar, não puder comparecer, deverá corumunical-o com
antecedencia, p -ra que o ensino não seja prejudicado.
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/\ falta não justificada constituirá grave infracção disciplinar.
§ 6. o Visitar diariamente o alojamento de seu pelotão, informando

se de tudo quanto houver occorrido de extraordinário, afim de com
municar ao capitão "

§ 7. o Tomar as providencias que julgar acertadas para impedir o
extravio de objectos pertencentes ás praças, solicitando do capitão as
medidas necessárias á conservação dos uniformes) do armamento e
equipamento,

~ 8. o Communicar, por cscripto, ao capitão todos os extravios e
perdas occorrioos com oblcctos pertencentes a seu pelotão e bem assim
scientifical-o do estado do armamento, a que dedicará o máximo cuidado-

S 9· o Reunir seu pelotão e inspeccional-o antes de incorporado á
companhia, afim de o apresentar ao 10 tenente _ A este cabe preparar a
companhia c entregal-a ao capitão. Na falta do l° tenente, . O· preparo
da companhia será feito pelo subalterno mais antigo.

S 10. Declarar no registro díarío da instrucção O ensino ministrado
ao pessoal a seu cargo, annotando as observações que houver feito
quanto ao aproveitamento das praças e outros assumptos correlatos.

Art. 209- Os subalternos não se poderão entender por escripto ou
verbalmente COI11 o major, em objecto de serviço, sinão por intermédio
dos commandantes de companhias, salvo o caso previsto de queixa
contra' estes, ou no desempenho de qualquer funcção ou serviço sujeito
ímmediatamente á autoridade superior.

DOS ASPIRANTES A OFFICIAL

Art. 2 to. Os aspirantes a official farão nos corpos o serviço de
adjuntos e, quando houver necessidade, os que competem aos ofüciacs
subalternos, excepto os de dia, juizes em conselhos e encarregados de
inquéritos. -

DOS OFFICIAES INFERIORES

Art. 21 J. OS officiaes inferiores são auxiliares do capitão e dos su
balternos na instrucção, disciplina c administração da companhia. Em
vista de sua pcrmancncia continua na caserna, cumprlr-Ihés-ha assegu
rar a obscrvancia ininterrupta elas ordens vigentes. Deverão tratar seus
subordinados COI11 bondade mas sem familiaridade nociva á disciplina,
esforcando-se por captar-lhe a estima e o respeito. Attendcrão com SO~

licitude ás suas justas prcteuçõcs. Não occultarão as faltas que comrnct
terem, pois desse modo tornar-sc-hiam conniventes c acoroçoariam a
reproducção dellas, com manifesto prejuízo da disciplina.

Art. '212. Os officiacs inferiores serão promovidos pelos comman
dantes do regimento na f6nna prevista no capitulo XV deste regula
mento.

Art .. :2I:). Ao ]o sargento compete:
. § I. o Fazer ,a escripturação que lhe fór ordenada pelo capitão e fis

calizar a que estiver a cargo dos outros sargentos, sendo responsável
pelos erros ou omissões encontrados 110~ papeis que apresentar á assi
gnMura elocornmandante de companhia.

Poder Executivo - '9°9 - Vol . li. 6
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§ J." Conservar em dia a cscripturação das cadernetas dos infe
riores c praças, trabalho em que será auxiludo pelos demais inferiores
da companhia, em horas estranhas á instrucçâo ,

S 3," Escrever as ordens do dia conforme as ordens superiores,
crnmaçando-as para serem archivadas c cxtrahindo, de accórdo com
ellas e com a escala, os papeis de serviço e as ordens referentes aos
officiaes da companhia, as quaes serão entregues a estes últimos em
íórma de aviso, quando não comparecerem ao quartel por motivo
justificado,

§ 4. o Organizar uma relação mensal do pessoal da companhia I

registrando na observação respectiva todas as alterações occorridas
durante o mez, afim de servir de base á escripturação das cadernetas e
á escala de serviço.

§ 5. o Prestar todos Os esclarecimentos de que careça o 3" sargento
de fundos para elaboração dos papeis a seu cargo

~ 6. o Exercer, na auscncia do capitão c dos, oíficiaes da companhia.
autoridade sobre o pessoal, procurando conduzir-se de modo que seus
actos cada vez mais o rccommendcm fi. estima e consideração dos
superiores.

§ 7. Q Annotar as faltas das praças ás diftercntes formaturas, afim
de dar dellas sciencia ao capitão.

~ 8.° Instruir os demais sargentos nos assumptos concernentes
á escripturação, afim de pól-os ao par do serviço e preparai-os para
os substituir em seus impedimentos.

~ 9. 0 Substituir os officiaes subalternos no commando do pelotão.
t\S 10. Conhecer a instrucção de sua arma até á escola de companhia

It os principaes regulamentos.
S I I. Escalar diariamente um inferior para auxüial-o no serviço

interno da companhia.
Art. 2I4. Os 10' sargentos serão tirados dentre os 2°", de accórdo

com as prescripções deste regulamento.
Art. 215. Ao ~o sargento serra-fila incumbe ;
§ 1.°, Auxiliar o cornmandante de seu pelotão nas partes da ins

trucção que elle designar.
S 2. o) Comrnunicar ao cornmandaate do pelotão tudo que occorrer

em sua ausencia. '
~ 3. Q Auxiliar o I" sargento, em horas alheias ao ensino, na es

cripturação das cadernetas das praças e procurar estar ao corrente da
escripturação da companhia, na parte que compete ao 10 sargento.

§ 4. 0 Verificar si as praças de seu pelotão dispõem os seus objectos
de accórdo com as ordens do respectivo commancante.

~ 50. Substituir O 10 sargento em seus impedimentos.
§ 6(). Annotar em qualquer formatura as faltas do pessoal de seu

pelotão, afim de dar disso conhecimento ao respectivo commandantc e
ao 10 sargento .

§ 7(). Conhecer a instrucçáo da arma ate à escola de companhia e
os princípaes regulamentos. ,

Art. 216. ÜS 2°5 sargentos serão tirados dentre os 31)" na forma
prescripta por este regulamento.

Art. 217. Ao 3(1 sargento commandante ele secções incumbe:
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§ 3.e Substituir, quando fór o mais antigo, o 3° sargento em seus
,impedimentos.

§ 4. o Procurar conhecer-lhe as funcçõcs , aíim de preparar-se para
mais tarde desempcnhal-as.

Art. 223. Os cabos serão tirados dentre os anspcçadas, sob pro
posta do capitão, approvada pelo cornmandantc do regimento.

Art. 224. Aos anspcçadas cabe auxiliar os cabos ele esquadra e
substituil-os ern seus impedimentos.

Art. 225. Os anspcçadas serão tirados dentre as praças de bom
comportamento que saibam ler e escrever, de accórdo com as prescripçõcs
deste regulamento.

Do cabo corneteiro

Art. 226. 1\0 cabo-corneteiro compete na companhia attribuições
identicas ás do 2° sargcn to-corneteiro do batalhão.

Do cabo e do soldado auxuiares dos serviços de intendencia

Art. 227. Compete- lhes prestar aos sarg-entos encarregados desses
serviços o auxilio necessario á boa conservação e guarda de todo o ma
terial e marcar os differentes artigos, ele accórdo com as normas esta
beleçidas no corpo, de modo a se evitarem extravios c trocas.

Dos soldados. clarins, corneteiros, tambores e musicos

Art. 228. Incorporando-se ao Exercito para prestar serviço militar,
tem o soldado o dever de pautar sua conducta pela obscrvancía das leis e
regulamentos, de modo a se mostrar digno da farda que veste. O respei to
e obedicncia a seus superiores hierarchicos, a fraternal camaradagem com
os companheiros, o adestramento na utilização das armas, o asseio cor
poral e O dos uniformes, o cuidado com o armamento e o equipamento,
a dedicação pelo serviço e a voluntária submíssao ás regras da disci
plina são qualidades indispcusaveis ao soldado para que se torne rní
litarmente util e socialmente digno do papel que tem de desempenhar.

Art. 229. Cumpre-lhe:

SI. o Esforçar-se para aprender tudo quando fór ensinado por seus
.superíores, pedindo-lhes sem acanhamento quaesquer explicações sobre
pontos duvidosos.

§ 2." Evitar desordens e questões quer com camaradas, quer com
civis, abstendo-se da pratica de vicios que prejudicam a saude e aviltam
o moral.

S 3· o Saber que lhe é prohibido vender, desencaminhar ou extraviar
de propósito ou por negligencia qualquer peça de armamento, farda
mento, equipamento ou outros objectos da Fazenda Nacional.



ACTOS DO PODER EXECUTIVO

~ 4. o Comrnunicar vimmediatamente ao inferior commandante da
fracção a que pertencer qualquer extravio, ou estrago em serviço, de
peças de seu fardamento, armamento e equipamento, afim de que tal oc
currencia chegue ao conhecimento do commandante da companhia.

~ S. o Apresentar-se ao cabo de dia á companhia quando se sentir
doente, afim de ser dispensado do serviço ate que o medico o examine,
lembrando-se, porém, de que incorrerá em falta si a molcstia for simu
lada.

"Art. -~30. Os músicos devem obedecer ás ordens do mestre de mu
sica c os corneteiros c tambores ás do cornctciro-rnór, na parte relativa
aos serviços a cargo desses graduados.

Art. 23r . O soldado que se julg-ar prejudicado em seus vencimentos
ou quc f6r tratado com injustiça queixar-se-há verbalmente ao comman
dante da companhia e ao do batalhão, e poderá recorrer ao do regimento,
depois de prévia licença, no caso de não ser attendido pelo capitão e pelo
major

Dos soldados padioleiros

ArL 232. Cada companhia designará uma turma de quatro sol
dados para comparecer fi. instruccão pratica de padioleiros. Serão esco
lhidos por indicação dos cornrnandantes das respectivas unidades. De
verão comparecer não s6 ás aulas do curso de padioleiros, como ás de
noções de hygiene c de primeiros soccorros dadas aos recrutas.

CAPITULO XVII

nATALHÃü DE CAÇADORES

Art. 233. O commandante do batalhão de caçadores tem attri
buiçõcs idcnticas.ás do coronel do regimento de infantaria. "

Art. 234. O major tem as do tenente-coronel do regimento.
Art. 235. O ajudante tem as do ajudante do regimento e as do

ajudante do batalhão incorporado, com as modificações que decorrerem
ela fusão dos dons cargos.

Art. 2')6. O medico tem as dos medicas elo regimento c do bata-
lhão. '

Art. 237. O secretario tem as do secretario do regimento.
Art , 23B. O sargento ajudante c o demais pessoal do estado menor

e das companhias teem attribuições identicas dos serventuários ele igual
catcgoria do regimento e nos batalhões incorporados. '

CAPITULO XVIII

Com'A~"IlIA ISOLADA DE CAÇADORES

Art. 239. O capitão tem <1S attribuiçõcs do cornmandante do batalhão
de caçadores.
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Art. 240. O 10 tenente ~ tem as do major do batalhão de caçadores
com as indíspensaves modificações, além das instituídas para seu
posto na companhia incorporada. O medico c intendente têm as
mesmas attribuições dos médicos c intendentes dos ba talhões de
caçadores.

Art. 24I. OSinferiores c as praças não cornprehendidos no quadro
da companhia incorporada teem indenticas attribuições ás dos serven
tuarios de igual categoria nos batalhões de caçadores, e o pessoal com
prehendido naquclle quadro as especificadas nos artigos referentes ás
com panhias incorporadas.

CAPITULO XIX

cmlPA~mA DE METRAUli\UOltAS

Art. 242. Nas companhias de metralhadoras o serviço será feito
como nas companhias isoladas de caçadores.

CAPITULO XX

DISPOSIÇÕES PECULIAltES A. EN(j-ENHAH1A

l!,. Art. 243. Aos oífíciaes superiores, capitães e officiaes subalternos
e ás praças dos batalhões de engenharia caberão attribuições ídeuticas
ás estabelecidas para (8 batalhões de caçadores, com as modificações
inherentes Ú arma,

Art. 244. Os commandantes exercerão a maior vigilancia para que
os trens de pontoneiros e o material de sapadores, ce mineiros e de te
legrapho estejam sempre completos e bem conservados.

Art. 245. Aos sargentos, cabos, anspeçadas e soldados artífices
compete o perfeito conhecimento e manejo da ferramenta de sua especia
lidade e a execução elos trabalhos que lhes forem ordenados. Cuidarão
com desvelo para que toda a ferramenta seja mantida em perfeito estado
de conservação.

Art. 246, Aos 2°' sargentos do trem de equipagem compete espe
cialmente a guarda e conservação de todo o material de equipagem e a
instrucção das praças destinadas a esse serviço.

Art. 247. Os artífices serão escolhidos para cada arte dentre os
soldados tra ba lhadores que revelarem a necessária aptidão:

Art. 248. Os cabos e sargentos artífices serão escolhidos dentre os
soldados artífices de melhor comportamento e maior habilidade technica.

A1'1. 249. Aos soldados conductores competirá o trato dos an imaes
de traccão ,

AÚ. 250. Nos pelotões de engenharia o serviço obedecerá ao esta
belccido para os pelotões de estafetas.
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CAPITULO XXI

lJ[SPOSIÇÕES pECULIARES ,\ CAVALLARIr\

Regimentos de quatro e de dois esquadrões

Do comnumdante

87

Art. 25 L O commandante do regimento de cavallaria terá as
mesmas attribuições que ° do regimento de infantaria c mais as se
guintes:

§ I. o Mandar verificar praça aos voluntários que se apresentarem
até 30 de novembros de cada anno, para a completo do effcctivo do re
gimento do anno seguinte

§ 2.° Communicar á autoridade competente, logo em seguida áquella
data, o numero de vagas que ainda tiverem ficado, para o completo do
alludido cflcctivo, afim da mesma autoridade poder providenciar sobre
o preenchimento dcllas por meio de sorteio de alistados.

~ 3. o Mandar verificar praça aos sorteados que se apresentarem no
mez de dezembro,

~ 4. o Mandar considerar como encostados ao regimento, e licen
ciados até 3 r de dezembro, os voluntarios e os sorteados acima re
feridos, salvo quando por qualquer circurnstancia tiverem de prestar
serviço, devendo ser então considerados adclidos, com direito a tarda-
:nento por adiantamento e etapa. .

~. s.o Mandar contar de I de janeiro o tempo de serviço dos
mesmos vaiuntarias e sorteados, c o dos voluntários que se apre
sentarem dentro do 1° semestre do anuo. Os que () fizeram no
2 0 semestre contarão de r de janeiro do armo seguinte.

~ 6. o Providenciar em tempo sobre a remonta e supprimento do
material para a instrucção c mobilização do regimento.

~ 7." Nomear urna commíssão composta de um commandantc de
esquadrão, de um' subalterno e do veterinario para examinar e receber
a cavalhada de remonta. Essa commissão mandara tirar a resenha e
marcar nos cascos, com o numero elo regimento c do esquadrão, os
cavallos que fôr recebendo.

§ 8. o Nomear, quando julgar conveniente, uma commissão com a
mesma organização da anterior, para examinar a cavalhada declarada
irnprcstavcl pelos commandantes de esquadrão c providenciar sobre o
leilão, quando autorizado,

§ 9· () Distribuir' pelos esquadrões a cavalhada de remonta, de
accórdo com o cffectivo dessas unidades.

~ ro Transferir cavallos de um esquadrão para outro, quando° serviço assim o exigir. .
~ I I. Autorizar o sacriíicio írumediatodo cavallo que o veterinário

declarar atacado de hydrophobia, mormo, ou outra molestia de facíl
contagio que requeira semelhante providencia, e dos que ficarem inuti
lizados em consequencia de desastre.
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S 12. Excluir OS cavallos cornprehendidos no artigo anterior e os.
que tiverem morte natural, bem como os qué forem extraviados, de
vendo, neste caso e nos de inutilização por desastre, responsabilizar os
culpados, si os houver.

~ 13. Organizar a tabelIa de forragem e de agua de accórdo com
o veterinario e o conselho administrativo, cujas opiniões ouvirá quando
ti ver de alterai-a.

8 14· Marcar o comparecimento do pessoal do trato e conserva
ção da cavalhada aos exercidos.

Art. 252. O commandante do regimento será substituído em seus
impedimentos pelo respectivo fiscal.

Do major

Art. 253. O major terá as attribuições do tenente-coronel do regi
mento de intantaria c mais as seguintes :

§- I. li Auxiliar o commandante do regimento no desempenho de
suas funccõcs.

§ '2. o Inspeccionar frequentemente a sahidadaforragem da arrecadação
para os esquadrões, verificando si é observada a tabclla estabelecida,
tanto com relação it qualidade, C01110 á quantidade. ,

§ 3. o Visitar frequentemente a enfermaria dos cavallos e as caval
lariças dos esquadrões, afim de verificar se recebem os cuidados hygic-
nicos precisos c a alimentação conveniente. '

Do ajudante

Art. 3.S4 .. O'ajudante terá as íuncçõcs que são- desempenhadas no
regimento de infantaria pelo ajudante do regimento c pelo do batalhão
incorporado.

Do veterinario

Art. 25:5. O veterinário é o encarregado do serviço de hygienc e
de saúde da cavalhada. Incumbe-lhe especialmente:

§ r. o Exercer sobre a cavalhada ::t mais activa c severa vigilancia,
no intuito de evitar as molestias a que está sujeita, e de poder combater
prornptamcnte as que vierem a manifestar-se.

's 2.° Empregar em taes occasiões as medidas aconselhadas pela
sciencia, recorrendo promptanientc [\8 autoridades competentes, quando
essas medidas escaparem ~l sua alçada.

S 3·° Examinar minuciosamente todos os dias a cavalhada, nas
horas determinadas no programma do serviço interno, acompanhado em
cada esquadrão pelo respectivo 3<J sarg-ento c cabo veterinário ferrador,
e mandar annotar na caderneta do primeiro as alterações c1e regimen
que julgar convClllcnte' introduzir 110 trato de qualquer cavallo .



Acros DO PODER EXECUTIVO 89

§ 4.° Providenciar para serem apresentados na ferraria os cavallos
que precisarem de curativos, mandando íazcl-os, sob suas vistas, pelo
pessoal auxiliar.

§ oS"" Fazer baixar ú enfermaria o cavalio doente c só pcrmittir que
algum animal nestas condições fique em tratamento na cavallariça do
esquadrão, quando não houver inconveniente.

~ 6.° Fazer isolar immcdiatamente o cavallo que reconhecer atacado
de qualquer moléstia contagiosa e, pelo menos, os dons das baias con
tiguas ; mandar desiníectar, rigorosamente, estas baias, depois de des
occupadas, assim como o arreiamcnto, c mais objcctos que tiverem
servido aos cavallos atacados.

§ 7. o Não permittir a volta desses anirnaes as baias que occupa
vam na occasião ela moléstia sinão depois de um espaço ele tempo mais
ou menos longo e de accórdo com as exigcncias scientificas,

S 8. o Sacrificar qualquer animal que houver soffrído fractura em
desastre ou que se achar atacado de molcstia para a qual o regulamento
veterinario exija semelhante providencia, dando previamente parte
ao major.

§ 9. o Communicar por escrípto oao major todas as alterações rela
tivas a cavalhada, logo que houver terminado os trabalhos ele.inspecção
diária.

S IO. Não consentir que se appliquern curativos nos cavallos sem
ordem sua, salvo caso de urgencía.

~ 11. Praucar nos cavallos as operações convenientes.
S 12. Attestar os casos ele morte (~uc occorrerem na cavalhada.
~ 13. F iscalizar o serviço da ferrarla .
§ I4. Instruir os sargentos c cabos veterinarios-fcrradorcs 110

modo de fazer os curativos.
§ I5. Inspcccionar frequentemente os objcctos da carga dos vctcri

narios-ferradores, responsabilizando-os, em parte escripta ao major,
pelas faltas que encontrar.

§ 16. Visitar frequentemente a enfermaria, verificando si o serviço
é executado de accórdo C0111 as ordens existentes.

§ 17. Fazer parte elas commissõcs de recebimento da cavalhada de
remonta e das que tiverem de julgar os animaes inscrviveis, proce
dendo sempre com o devido escrúpulo C de accórdo com as recomrncn
dacõcs scientiticas.

, ~ I fI. Indicar aos connnandantes de esquadrões as praças para pre
enchimento das vagas que se derem no serviço veterinário c da ferraria.

~ 19. Ter a seu cargo lima ambulancia, provida de todos os re
cursos índispcnsaveis ao dosem pcnho de suas íuncçõcs.

§ 20. Fazer o ensino que lhe está determinado no capitulo geral da
instrucção .

S21. Receber diariamentedo rcspecti \'0 sargento, mediante pedidoj a
quantidade eleforragem necessária ao sustento da cavalhada da enfermaria.

~ 22. Escalar diariamente um sargento-vctcrinario-ferrador para
fiscalizar, em sua ausencia,' O serviço da enfermaria, e um cabo para
fazer o serviço extraordinario da ferraria, dando' os nomes dcllcs ao
ajudante com a antécedcncia necessária para serem publicados em ordem.

§ 23. Ter umarelação do material sob sua responsabilidade.
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Do picador

Art. 256. O picador ficará encarreg-ado de ensinar os animaes novos
c corrigir-lhes as manhas; também lhe caberá ensinar equitação aos
recrutas e ás praças transferidas de outras armas, quando isso lhe fõr
ordenado.

Deve escolher uma das praças que frequentam a instrucção para
auxiliai-o em todos os trabalhos, inclusive na guarda c conservação dos
objectos do picadeiro, e ter uma relação do material a seu cargo.

Do secretario

Art , ~57. O 10 OLIo '20 tcncnte-secretario terá as mesmasattribuiçõcs
que o elo regimento de infantaria.

Do medico

Art. .2.~8. Accumulará as attríbuíçõcs do medico do reg-imento e
as do medico do batalhão de infantaria.

Do intendente

Art. '25C). Terá as mesmas attribuições que o do batalhão de caça
dores f mais as seguintes:

~ 1. o Superintender os serviços de forragem' c ferragem da cava
lhada e os que disserem respeito ás officinas exig-idas peja natureza da
arma, providenciando em tempo sobre o supprimento c arrecadação dos
gencros e artigos necessários. .
- ~ 2. o Dirigir a escripturação do livro de matricula dos cavallos,
fazendo registrar não só as resenhas, como as alterações que se derem
por motivo de invalidez, extravio, morte e venda.

])0 sargento-ajudante

Art. 260. Terá as mesmas attribnições que o dos batalhões de
infantaria,

Do lO sargento cnuinuense archivista

Art. 261. Terá as mesmas attribuiçõcs que o do regimento de in
fantaria. .

Art. 262. Terá attribuições análogas ás do sargento-corneteiro do
regimento de infantaria, .cumprindo-lhe ensinar á banda de clarins os
toques ela respectiva ordenança. O cabo-clarim lhe servirá de auxiliar.
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Do 2° sargento-vetcrinario

Art. 263. Terá as seguintes attribuições ':

§ I. o Auxiliar o veterinario elo regimento no desempenho das obri
gações que lhe dizem respeito.

~ 2. o Dirigir o serviço da ferraria, mandando executar sob suas
vistas todos os trabalhos e interessando-se devidamente pela conservação
dos cascos dos animaes.

§ '3. o Ter sob sua guarda a carg-a de todo o material existente na
ferraria.

§ 4. 0 Requisitar do sarg-ento de subsistencia do regimento, me
diante pedido com o visto do veterinario, o numero de cravos e ferra
duras necessários para o serviço.

§ oS. o Substituir o veterinário, sempre que cllc por qualquer
metivo não comparecer ao quartel, dando parte ao official de dia
quando occorrerem circumstancias imprevistas, afim do. referido official
proceder como rór necessario .

S 6. o Cornmunicar ao veterinario, quando elle se apresentar, o
que se tiver passado em sua ausencia, c diariamente. o que occorrcr na
f'err aria.

Do cabo enfermeiro encarregado da ambulancia

Art. 26-l. Terá as mesmas attribuiçõcs que o do regimento de
infantaria.

Dos conductores

1\1't. 265. Serão encarregados do serviço de tracção da arnbulancia
c das viaturas do regimento e do trato do material e da cavalhada
empregados no mesmo serviço

Do r sargento do armamento e munição

1\1't. 266. Terá as mesmas attribuições quc o do regimento de
nta ntaria.

Do 3° s irgento artifice

Art. 267. Será o cucarrecado dl direccão das .offícinas de car
pinteiro e correeiro . Terá as seguintes attribuições :

S I (J Instruir o pessoal dessas officinas no modo por que deverão
ser feitos os trabalhos necessários á conservação e reparação do arma
mento, arreiarnento e viaturas

~ 2. o Fazer pedido ao intendente do material preciso para os re
feridos trabalhos.

§ ~. o Ter a seu cargo a guarda c conservação do mesmo material.
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Do sargento de fundos

Art. 268. Será encarregado do servico de subsistencia c trans
porte. Terá as mesmas attribuiçõcs que o' do regimento de' infantaria
e mais as seguintes:

~ I. o Organizar diariamente uma nota da forragem da cavalhada
do regimento, de accórdo com ,15 alterações publicadas na ordem, dis
criminando o numero de animaes existentes em cada esquadrão c na
enfermaria.

§ 2. o Fazer entrega dessa forragem aos esquadrões e á enfermaria,
em,presença do oflicial de dia, a quem passará a referida nota para a
devida conferencia.

§ 3· o. Tera seu cargo a conservação e guarda dos artigos exis
tentes na arrecadação e zelar pelo asseio c arranjo da mesma .

.§ 4. o Fazer a cscripturação do intendente relativa a esta parte do
serviço.

Do 2 D sargento do fardamento e equipamento

Art. 269. Terá as mesmas attribuições que o do reglmento de in
fantaria, cumprindo-lhe mais cuidar do arreiamento.

Do 3° sargento do material de saúde e acampamento

Art. 270. Terá as mesmas attribuições que o do regimento de in
fantaria.

Do capitão commandatüc de esquadrão

Art. 27I. Terá as mesmas attríbuições que o commandantc de
companhia no regimento de infantaria e mais as seguintes:

§ r. o Velar attentarnente pela hygienc e saude da cavalhada do
esquadrão e pelo seu preparo para as marchas de resistencia .

§ '2." Exigir que os offi.ciaes e praças tratem com ° devido cui
dado os cavalIos de suas montadas.

~ 3. 0 Visitar frequentemente as cavallariças do esquadrão, veri
ficando si a cavalhada é alimentada de accórdo com a tabella e si .as recom
mendações do veterinario são observadas.

§ 4. o Prestar ao veterinário todo o auxilio para o desempenho das
attribuições que lhe competem.

§ 5.o Não consentir que nenhum cavallo de seu esquadrão seja uti
lizado para marchas longas sem que tenha tido o preciso tratamento.

§ 6. o Exigir que cs subalternos passem frequentes revistas no
arreiamento de seus pelotões, afim de serem evitadas as pisaduras no
lombo dos anirnaes.
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§ 7. 0 Propor ao comrnandante do regimento o preenchimento das
vagas de clarins, veterinarios-ferradores, carpinteiros e corrieiros que se
derem no esquadrão, de accôrdo com as disposições estabelecidas.

Dos subalternos

Art. 272. Ten\o as mesmas attribulções que os dos regimentos de
infantaria e mais as seguintes :

§ I. o Auxiliar o commandante do esquadrão na parte da adrninis
tração e instrucção peculiar li arma.

s '3. o Revistar trcqucntemente a cavalhada e inspccciouar o arreia
rnento das praças de seus pelotões, afim de que não appareçarn ferimentos
llOS lombos dos auimaes.

Dos 1 ú\ sargentos

Art. 273. Terão as mesmas attribuições que os do regimento de
infantaria c mais as decorrentes ela natureza da arma.

Dos 2°> sargentos

Art. 274. Terão as mesmas auribuiçõcs que os elo regimento de
infantaria e mais as decorrentes da natureza da arma.

Do 3° sargento coninumdarüe da -secção de metralhadora

Art. 275. Haverá em cada esquadrão urna secção composta
de trcs metralhadoras, cujo cornmandante terá as seguintes attri-
buiçõcs : .

8 I. o Receber do sargento de dia ao esquadrão o pessoal desi
gnado para a instrucção de metralhadoras c leval-o ao official que
tiver de encarregar-se desse serviço.

~ 2. o Inspeccionara instrucção de tracção dos conductores.
~ 3. o 'Ter a seu cargo a guarda e conservação de todo o"material

da secção.' não pcrmittindo a limpeza das metralhadoras sinão pelos
processos aconselhados.

S4. ° Zelar pelo trato e alimentação da cavalhada de tracção.

Dos cabos -de esquadra

Art. 276. Terão as mesmas attribuições que os do regimento de
infantaria e mais as Impostas pela natureza 'da arma.

Na occasião da limpeza da cavalhada, instruirão os recrutas no
modo de tratar os cavalIos.
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Dos anspeçadas

Art. '277. Terão as mesmas attribuições que os do regimento de
infantaria c mais as impostas pela natureza da arma.

Dos soldados

Art. 278. Terão as mesmas attribuições que os do regimento de
infantaria e mais as seguintes:

§ 1. o Tratar os cavallos de suas montadas com o maior cuidado,
nunca 05 maltratando, nemfazendo que adquiram manchas. Ter sempre
em mente que o cavallo é a primeira arma do cavalleiro , Não lhe dar
agua ou comida sem ser no vasilhame que lhe e destinado

§ 2." Communicarao seu couimandante de pelotão e ao 3° sargento
veterinario-ferrador qualquer symptoma de moléstia que notar no ca
vallo de sua montada.

~ 3. o Ajudar a fazer no seu cav.1110 os curativos que forem neces
sarios e a ferral-o quando preciso.

Dos cabos, anspeçadas e soldados conductores

Art. 27C). Serão os encarregados do serviço de tracção de me
tralhadoras c d,1S viaturas do esquadrão. Terão as seguintes attribui
ções:

)\'-

§ I. o Cuidar da limpeza das metralhadoras e das viaturas, de modo
a estarem sempre em estado de perfeita conservação

§ 2. o Tratar das parelhas de tracção e do respectivo arreiamento .
Art. 280. O cabo dará o ensino de tracção ,

Do 3" sargento veterinario- ferrador

Art. 28I. Será o responsavel no esquadrão pelo serviço de hy
giene e saude da cavalhada. Terá as seguintes attribuições :

S r. o Acompanhar o vcterinario do regimento nas. visitas de in
spccção á cavalhada, tomando nota das recommendaçõcs feitas.

§ 2. o Cornmunicar ao capitão, logo que clle chegue ao quartel, as
alterações que o veteri nario tiver determinado, sendo responsável pela
execução dellas.

§ 3." Dirigir os serviços das enfermaria c da ferraria na parte rc
fcren te à cavalhada do esq uadrão.

Do cabo ferrador

Art. 282. Será o auxiliar do sargento veterinario-ferrndor do es
quadrão. Terá as seguintes attribuições :

~ r. o Examinar todos o~ dias a cavalhada do esq uadrão, afim de
verificar si algum animal precisa dos cuidados da ferraria.
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§ 2. a Cornmunicar ao ~a sargento veterinário- ferrador o resultado
desse exame, afim de que elle providencie sobre a apresentação dos ani
rnaes q l1C rór preciso ferrar ou tratar elos cascos.

S 3; 41 Fazer todos os trabalhos de que necessitem os mesmos ca
vallos, auxiliado pelo soldado ferrador e pelas praças de que esses ani
macs torcrn montadas.

S 4· o Marcar os cavallos novos do esquadrão,
S 5· o Substituir o sargento vcteriuario-Ierrador ,

Do soldado veterinario-ferrador

Art. 2n3. Será o auxiliar do cabo veterinario-ferrador ,
J\rt. 284. O 30 sargento de armamento e munição, o cabo clarim,

os soldados clarins e Os soldados padioleiros terão attribuíções identicas
ás dos scrventuarios de igual categoria nos regimeu tos de infantaria.

Do .]0 sargento do serviço de fundos

Art. 2B5. Será encarregado dos serviços de subsistencia e trans
porte; terá as mesmas atti-ibuições que o do regimento de infantaria
e mais as seguintes :

SI. o Organizar diariamente os vales da forragem a que a cava
lhada do esquadrão tem direito, de accórdo com as alterações publicadas
em ordem. /

$ 2. o Receber .c~sa f01T<l;g"CI:l na arrecadação, as horas determinadas,
em presença do oflicial do dia, tazel-a em seguida transportar para ser
serrotada e depois recolhida ao deposito do esquadrão

S 3. o Ass.stir e fiscalizar a distribuição da forragem à cavalhada' e
as datas de agua, communicando sempre. ao official de dia a conclusão
do serviço. .

~ 4. IJ Providenciar no sentido de ser guardada a forragem dos
animaes que na occasião da distribuição lÜO estiverem no quartel.

S S· o Não consentir que tora das horas da tabella se de forragem a
nenhum animal, salvo nos caso ela disposição precedente.

Do J O sargento do fardamento e equipamento

Art. 286. Terá attribuições identicas ás do serventuário de igual
categoria no regimento de infantaria, Será também encarregado do
arrciamento e do serviço do material de saude e acampamento.

Do cabo e do soldado auxiliar

Ar~. 287. Serão encarregados de auxiliar a guarda e fiscalização
dos artigos de armamento, equipamento, arreiarnento e material de
saude e acampamento, elistribuidos ao pessoal do esquadrão.
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.Vos esquadrões de trem

Art. 2Fln., O capitão cornmandante desempenhará attribuiçõcs iden
ricas ás do coronel commandantc, no regimento de quatro esquadrões, o
l° tenente as do major e o 2° tenente mais moderno as do ajudante c
secretario. Quanto aos demais cargos as attribuiçõcs serão as marcadas
para os esquadrões lnccrporados.

Nos pelotões de estafetas

Art. 18C). Os 1°,< tenentes commandantes terão as mesmas attribui
ções que os capitães das companhias de metralhadoras.

Art. 200. OS 2°S sargentos terão as attribuiçõcs dos 1"$ sargentos
do.'> esquadrões c mais as dos 2"' sargentos dos serviços de fundos e
subsistcncia elo regimento.

Art. 29!. 0:;° sargen to do armamento e munição terá as attri
buicõcs que competem no esquadrão aos outros sarg-entos do serviço de
ntendcncia . .

CAPITULO XXII

Disr-osrçõrs P ECU Ll xruAS A :\R TI LIIAR. L\

ArL 2<J2. Além das obrigações que lhes são applicavcis, meneio
n1das~oscapit111()s relativos ú infantaria e á cavallaria, compete aos
officiacs e praças da arma de artilharia mais () seguinte:

Regimento de artiüuiria montada

Art. :293./\.0 coronel commandante incumbe:
~ r. o Passar, pelo menos uma vez por mez, minuciosa revista no

material de artilharia e na cavalhada, afim de que o regimento esteja
sempre nas melhores condições possivcis para attender a uma ordem de
mobil izacão .

~ 2.'" Propor dentro do resimcnto as substituições necessárias afim
de que o major do estado 111<1;Or, os ajudantes e secretários não pcrma
ncçam nessas funcções por mais de dons annos consecutivos.

Art. 294. Ao tenente-coronel incumbe:

~ 1. 0 Exercer as obrigações discriminadas para o tenente-coronel
de infantaria, na parte relativa á fiscalização contínua da instruccão mi
nistrada ao pessoal, á manutenção da disciplina, á dircccão elo serviço
da secretaria e á substituicão temporária do coronel, ele quem é auxiliar
inuncdiato no commando do rczimcnto.

~ 2. o Exercer a mais ri.rorosa fiscalizacão sobre os recebimentos de
dinheiro c pagamentos feitos pelo corpo. '
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S3· o Fiscalizar o enS[110 dos animacs novos, impulsionando-o de
f6rma a ser feito com a maior rapidez e perfeição.

Art. 295. Ao major do estado-maior elo regimento incumbc :
§ I. o Inspcccionar o serviço das officinas elo "regimento.
S 2. (J Visitar diariamente todos os compartimentos do quartel, es

pecialmente os parques e as arrecadações, verificando si tudo se acha
na devida ordem c em estado de asseio, e si o material bellíco está con
venientemente acondicionado e conservado.

~ :). o Fiscalizar todo o serviço relativo á alimentação das praças e
:10 forrageamcnto dos animacs, assistindo ao recebimento dos gcneros,
cuja qualidade e quantidade examinará.

S 4. o Conferir todos os papcis referentes a esses serviços e ao das
officinas .

S S· o Visitar díar.amcn te <l,S cavallaricas e examinar si os animaes
foram alimentados de accórdo 'com <I tabclla c tratados conveniente
mente, ordenando, com o assentimento do tenente-coronel e de accórdo
com as indicações elo veterinário do regimento, as desinfecções c me
didas neccssarias á saúde elos animaes.

§ 6. o Comrnunicar ao tenente-coronel, por escripto ou verbalmente,
conforme for necessario, todas as irregularidades que encontrar, solici
tando dessa autoridade as providencias que escaparem á sua alçada.

Art. 296. /-\.0 10 tenente ajudante incumbe :

§ 1. 0 Commandar o estado menor do regimento, exercendo nelle
funcções idcnticas ás dos comrnandantes de bateria, com as rcstricções
impostas pela natureza elo cargo,

"§~.o Instruir a banda ele clarins do regimento nos movimentos a pé
e a cavallo, até a escola de pelotão.

~ 3. o Exercer toda a vigílancia para que os toques da ordenança não
sejam alterados.

Art. 297. Ao capitão medico, ao [o tenente secretario, ao 2° te
nente picador, ao 10 sargento amanucnse archivísta, ao 1 0 sargento ele
saudc, ao de armamento e mun.cão, a03 estagiarias de dífferentes es
pccies, ao sarg-ento. clarim e :lOS soldados ordenanças e conductores,
competem as obrigações discriminadas para os mesmos postos nos capí
tulos anteriores, com as modificações provenientes da natureza da arma.

ArL 29B. Ao 10 tenente veterinario incumbe:

§ I. o Responsabilizar-se pela fiscalização do serviço de veterinária
em todo o regimento,

S 3,° Visitar amiudadamente as unidades componentes do regimento,
examinando as condições de saúde c hygicnc dos animaes.'

S 3.0 Passar revista diaria nas ferrarias, ambulancias e enfermarias
veterinarias dos grupos ou esquadrões, providenciando no sentido de
serem observados no tratamento dos animaes os preceitos de hygiene.

§ 4,0 Visitar duas veles por semana, no mínimo, a invernada do
regimento" dando conhecimento, por escripto, ao major do estado-maior
da situação dos animacs e propondo as medidas que julgar opportunas.

Poder Execu tivo - 1909 - Vai. Il , 7
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3 S·o Examinar escrupulosamente, quando lhe fôr ordenado, os
animaes que tenham de ser adquiridos para remonta do regimento, elas
sificando-os quanto aos typos e ao estado de saudc ,

§ 6.0 Examinar, juntamente com o capitão de bateria e o 2° tenente
vetcrinario, os animaes que tenham de ser abatidos, procedendo à vcri
ficação da enfermidade c dando as providencias que o caso exigir.

§ 7.° Assistir ás operações de importancia praticadas nos grupos.
§ 8.0 Dar conhecimento, por escripto ou verbalmente, ao major do

estado-maior do regimento de todas as occurrencías relativas á cava
lhada.

8 9. 0 Comparecer ao concurso dos candidatos ás graduações do fer
rador e veterinário ferrador, esforçando-se para que fique bem patente-o
grao de capacidade de cada um dclles.

§ 10. Comparecer aos exercícios e formaturas do regimento.
§ I I. Substituir o veterinario de qualquer grupo ou esquadrão em

seus impedimentos, ele modo a não haver alteração no serviço.
S 1:2•.Assistir ás prelccções sobre noções de hygiene e medicina vc

tcrinaria, ministradas pelos veterinários dos grupos e fazer, uma vez
por mez, uma prelecção sobre esses assumptos aos inferiores do re
gimcnto.

Art. '299. Ao 2° tenente intendente incumbem attribuições idcn
ticas ás exercidas pelo intendente do regimento ele ca vallaria (art. 259).

Art. 300. O I o sargento veterinario será o auxiliar do veterinario
do regimento e o acompanhará todas as vezes que clle estiver em exer
cicio ele sua tuncção.

Art. 301. Será subordinado ao veterinario nas questões concer
nentes á sua arte.

Art. 302. Cumpre-lhe:
~ I. o Encarregar-se da escripturação relativa ao serviço de vete

finaria do regimento.
8 '2. o Dal' cumprimento a todas as ordens e instrucções emanadas

do lO tenente-veterinario .
§ 3. o Comparecer ás prelecções feitas pelos veterinarios.

Grupos incorporados

Art. 303. Aos majores commandantes de grupo compete:

§ I. o Exercer a mais rizorosa fiscalização sobre a fórma pela qual
os capitães commandantes de baterias instruem as praças a ellas per
tencentes e cumprem 03 preceitos regulamentares na parte administrativa
e disciplinar.

§ 2. o Dirigir os exercícios elo grupo, quer na carta, quer no terreno,
§ 3. o Verificar, amiudadas vezes, si as praças e os animaes são

convenientemente alimentados. .
§ 4. o Visitar diariamente todas as depcndencias do quartel, solici

tando -do tenente-coronel as providencias que escapem á sua alçada c
dando sciencia ao major do regimento da medida que houver tomad o
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por iniciati va própria, quando clla se referir a assumpto sob a físcali
zacão dessa autoridade.

, § oS. o Punir as praças e officiacs do grupo, dentro dos limites mar
cados no titulo V.

Art. 3°4. Ao 2 0 tenente ajudar te compete:

§ I" o Com mandar o estado menor do grupo, instruindo o. pessoal a
elle pertencente e velando para que os animacs e todos os artigos nc
cessarias ao serviço sejam convenientemente tratados.

S 2.<> Dar a instrucção de evoluções a pé e a cavallo á banda de
clarins do grupo.

Art. 30;=). Ao 2° tenente medico, ao sargento-ajudante, ao I o sar
gento amanuensc e archivista, ao 2 0 sargento de munição, ao 3° sargento
clarim, ao cabo enfermeiro e aos soldados conductores e ordenanças
competem as obrigações discriminadas nos capítulos .antcriores para os
postos c íuncçõcs idcnticas, com as modificações impostas pela natureza
do serviço da arma de artilharia.

Art. 306. Ao 2° sargento scrralhciro-scgciro compete:

~ 1. o ]':xercer as funccócs de seu oflicio, de Iónna que o material
rodante esteja sempre em perfeito estado"

S '2. o Ensinar aos aprendizes do grupo t::111tO a arte de serralheiro
como a de se.rciro .

§ J. o Indicar, com o assentimento dos commandantes elas baterias
a que cllas pertencerem, as praças .quc tenham de .passar a aprendiz.

Art. 30? :\03° sargento correeiro cabe exercer, quanto ao ser
viço de sua arte, attribuições analogas ás prescriptas no paragrapho
antcsior .

.Art. 308. Haverá em cada grupo um 2° tenente veterinario, encar
regado do serviço referente á hyp:icne e ao tratamento dos anirnacs.

Art. 30:). Ficará sob sua dircccáo o serviço de ferraria e 03 cor
relatos.

Art. 310. Cumpre-lhe:

§ I. o Proceder diariamente, ú hora designada, Li revista veterinária,
examinando com todo O cscrupulo os animaes apresentados e fazendo
baixar á enfermaria os doentes.

§ 2" o Fazer um exame diario em toda a cavalhada, dando conta ao
commandantc do grupo do estado g'cral della, providenciando no sentido
ele evitar que os animacs feridos e com syrnptomas mórbidos sejam
escalados para serviço,

S ::;" o Providenciar sobre o isolamento dos animacs acommeuidos
de molcstias contagiosas c sobre a desintccção necessária nas cavallariças,
apparclhos e arrciarnentos suspeitos.

3 4. o Comparecer á cnícnnaria, juntamente com o ~o sargento, o 3°,
os cabos veterinarios-fcrradores, e os respectivos aprendizes, c ahi pro
ceder aos curativos e demais soccorros nos animaes doentes.

§ ~.o Salvo casos urgentes, não praticar nenhuma operação de im
portancia sem previa conununicacão ao 10 tenente vctcrinario cao C0111
mandante do gTupO.
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§ ó,> Propor por cscrípto ao comrnandante do grupo e ao 10 te
nente veterinário o saerificio de qualquer cavallo, quando verificar a
necessidade desta medida.

~ 7.° Visitar a invernada do regimento todas as vezes que for de
signado pelo 10 tenente veterinário, dando parte das condições geracs
de hygiene e saúde dos animaes.

§ 8.° Passar attestado quando morrer algum animal do grupo.
S 9.ô Fazer prelecções sobre noções geraes de hygicne e medicinas

veterinárias, nas épocas determinadas neste regulamento ou quando o
coronel ordenar.

§ 10. Ministrar aos 2°; sargentos veterinários-ferradores e aos 3°~

os conhecimentos relativos á pratica ele manipular c á arte de formular.
§ I I. Inspeccionar frequentemente a ferramenta e mais utensilios

da ferraria, providenciando sobre as faltas e irregularidades.
§ 12" Visitar a 'enfermaria mais de uma vez por dia, acom

panhado pelos sargentos veterlnarios-terradores do grupo.
§ 13. Examinar os animaes julg-ados incapazes para o serviço e que.

tenham de ser vendidos em basta publica, classificando as moles tias e.
avaliando-os de accórdo com os cornmandantcs de baterias.

§ 14. Informar por escrípto ao commandante do grupo c ao
l° tenente veterinário sobre a aptidão do 2° sargento c dos 3°" bem
como dos cabos veterinarios-ferradores, sempre que isso lhe íór deter
minado.

§ 15. Distribuir as ferraduras para o serviço diarío e dar parte por
escrípto, todas as segundas-feiras, ao commandante do grupo, das con
sumidas na semana anterior.

§ ~6. Ter a seu cargo uma ambulancia provida de todos os instru
mentos, apparelhos e medicamentos indispensaveís ao curativo dos
animaes.

~ 17. Examinar a forragem fornecida aos grupos ou esquadrões.
S 18. Comparecer ás formaturas geraes do regimento e aos exer

cicios dos grupos, baterias, ou secções, sempre que lhe tór determinado.
§ 19. Ter um mappa, devidamente alterado, para carga e des

carga dos medicamentos, utensílios, instrumental c mais objectos da JIl1
bulancia, enfermaria e ferraria do grupo.

§ 20. Reg-istrar, em um livro rubricado pelo major do regimento,
as molestias, altas, baixas e exclusões dos animaes, tanto na enfermaria,
como em arg-ola, e apresentar trimensalmente ao TO tenente vcterinario
do regimento um mappa demonstrativo dessas alterações.

§ 21. Indicar aos capitães as praças aprendizes habilitadas para o
preenchimento das vag-as de cabos ferradores.

§ 22. Providenciar para a desinfecção semanal systematica das
cavallariçasl baias e enfermarias .

.Art. 3I I. Haverá em cada grupo um 2 ô sargento veterinário
ferrador que será 9 auxiliar immediato do '20 tenente veterinário.

Art. 312. Será nomeado dentre os 3°5 sargentos, por meio de uma
prova de habilitação pratica e oral.

Art. 313. Ficará dircctarncnte subordinado ao vetcrinario nas
questões referentes ao seu offício c em tudo mais ao ajudante do
batalhão.
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Art. 314. Cumpre-lhe o seguinte:

§ I. o Fiscalizar a administração dos medicamentos e os curativos
dos animaes doentes nas enfermarias ou nas baias.

§ 2. o Acompanhar o veterinario na visita á enfermaria e em qual
quer outro serviço que lhe tór determinado.

§ 3. o Não empregar, salvo caso de urgencia, qualquer recurso
therapeutico sem autorização do respectivo veterinário.

S 4. o Dirigir as desinfecções que se procederem nas enfermarias c
cavallariças, deaccórdo com as instrucções do veterinario.

§ 5. o Substituir o 10 sargento veterinario em seus impedimentos.
§ 6. o Cumprir com exacção as instrucções e ordens do vetcrinario.
§ 7.<,) Ministrar aos 3°S sargentos veterinarios-Ierradorcs, cabos fer-

radores e aprendizes, em dia e hora marcados pelo commandante do
grupo, instrucção pratica sobre veterinária, de accórdo com um pro
gramma organizado pelo veterinario respectivo.

Baterias incorporadas

Art. 315. Aos capitães commandantes de bateria cumpre:
§ I. o Zelar pela conservação e limpeza das boccas de fogo e de

todo material bellico a seu cargo.
§ 2. o Inspeccionar diariamente e com minudencia a cavalhada da

unidade.
~- 3. o Passar uma revista por semana nas viaturas de artilharia,

dando parte immediata das faltas que encontrar.
Art. 3IÓ. Aos officiaes subalternos:
§ I. o Responder perante o capitão commandante da bateria, não só

pela instrucção e disciplina de sua secção, como por todo o material que
lhe estiver distribuído .

.§ 2. o Prestar ao capitão commandante da bateria o mais dedicado
auxilio em todos os ramos da administração, instrucção e disciplina da
bateria.

Art. 3'7. Aos lOS sargentos amanuenses archivistas, aos cabos,
anspeçadas c soldados, aos clarins e cabos clarins, aos cabos enfer
meiros, aos soldados padioleiros e de saúde, aos sargentos dos diversos
serviços de administração, aos cabos e soldados auxiliares desses ser
viços e ao 2 0 sargento de armamento e munição competem attribuições
análogas ás discriminadas para as praças de igual graduação na infan
taria e cavallaria.

Art. 318. Aos 2°$ sargentos chefes de peça, aos 3°< sargentos com
mandantes de secção de munição, aos cabos e anspeçadas chefes de carro
de munição cumpre especialmente velar pela boa conservação das
viaturas e de todo o material a seu cargo, além das obrigaçõesreferidas
no artigo anterior.

Art. 319. Aos cabos conductores compete:
§ I. o Verificar si os conductores tratam cuidadosamente de seus

anirnacs c arrciamcntos,
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~ :2. I) Dar o ensino de tracção <lOS soldados novos.
S :1.I) Dirig-ir a atrelarrcm da primeira peça,
Art , :120. Aos anspcçadas .condnctorcs cabe auxiliar o cabo con~

duetor nó ensino de conducção de viaturas e zelar pelos animacs de sua
atrclagcm, pela qual' serão responsáveis.
j l\Ú. 32r. Haverá em cada bateria um :)0 sargento vctcrinario-fer
rador, que ficará subordinado ao vctcrinario nas questões concernentes
á sua. arte.

Art. ;)22. Será nomeado dentre os cabos ferradores que se sub
mettcrcrn a uma prova pratico-oral relativa a conhecimentos.geraes ele
veterinária e fcrraria •

Art. 32:;. Cumpre-lhe especialmente :
§ I. o Acompanhar o veterinário na occasião da revista e auxiliai-o

em todos os curativos que tenham de ser feitos IlOS auimacs, tanto na
enfermaria, como nas baias.

§ 2. o Proceder á manipulação de formulas e executar os curativos
que o vcterinario lhe determinar.

§ 3. o Responsabilizar-se pelos curativos e limpeza dos animaes
doentes de sua bateria (ou esquadrão], ou outros que o vcterinario lhe
indicar.

§ 4. 0 Ser responsável, quando de dia, pela hygicne c tratamento dos
animaes d::15 cavallariças da enfermaria, assim como pela ordem e dísci
plillc\da ferraria, levando ao conhecimento do offícial de dia qualquer
falta ou irregularidade.

S ~. o Assistir á limpeza dos animaes doentes de sua bateria.
S 6. o Apresentar diariamente ao veterinário lima relação dos anirnacs

ferrados, com a declaração elos respectivos números, c bem assim dos
demais trabalhos eílectuados durante seu scrvico.

§ 7. o Fiscalizar o serviço da ferraria da' bateria, ministrando aos
cabos e aprendizes os conhecimentos praticas necessarios.

§ 8. o Encarregar-se da guarda dos apparelhos de limpeza c mais
utensílios que servirem aos anirnaes doentes.

S9." Substituir o 2° sargento veterinário-ferrador em seus impedi
mentos.

§ ID. Ter em seu poder uma caderneta para .rcgistro das modifi
cações que o vctcrinario julgar convenientes no trato c alimentação de
qualquer animal.

Art. 324. Aos cabos artificcs, scrralheiro-scgciro e correcíro com-o
pete:

8 I. o Exercer nas baterias as íuncções da respectiva arte, velando
para que todo o material esteja sempre em perfeito estado de conser
vação,

~ 2. o Auxiliar o serviço elas outras baterias, quando lhe Iór ordenado.
~ 3. o Comparecer nas ofllcinas á hora marcada.
~ 4.° Ensinar o oílício aos aprendizes.

Art. 32'::;. Aos cabos ferradores compete exercer, quanto il sua arte,
attribuiçõcs análogas ás constantes do artigo anterior.
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Gntpo de artilharia a cavallo e de montaria
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Art. 326. Aos tcnentcs-coroneis competem as obrigações exercidas
pelo coronel nos regimentos de artilharia montada.

Art. 327. Aos majores competem as exercidas nesses corpos pelo
tenente-coronel c pelo major do estado-maior do regimento.

Ar1. 328. Ao 10 tenente ajudante, ao 2° tenente secretario, ao l°
tenente medico, ao I l) tenente vetcrinario, ao 10 tenente intenden te, c
aos inferiores e praças do estado-menor competem as obrigações estabe
lecidas para os offíciaes e praças que desempenham íuncções identicas
nos regimentos de cavallaria, com as modificações impostas pela natu
reza da arma.

Art. 329. Aos ofílciacs c praças das baterias competem as obriga
çõcs já especificadas para as baterias de artilharia montada.

Bateria de obusciros

Art. 330. O serviço administrativo nestas baterias será teíto como
nas companhias de metralhadoras, tendo-se, porém, em vista as modi
ficações impostas pela natureza da arma.

Batalhões de artilharia de seis baterias

J~..t. 3-31. Ao coronel commandante competem as obrigacõcs men
cionadas para o coronel no regimento de infantaria e mais as se
guintes :

§ I. o Exercer o commanc1o da fortaleza em que aquartelar o ba
talhão.

§ 2. o Velar para que nada falte ao corpo, afim de mantel-o no
mais alto grao de preparo.

§ 3. o Procurar conhecer bem os arredores da pOSiç.:10 que estiver
guarnecendo, para poder agir eíücazmente em caso de g"uerra.

Art. 3.12. Ao major competem as obrigações discriminadas para o
tenente-coronel de infantaria e mais as de major da praça.

Art. 333. Ao capitão-ajudante competem as obrigações dos aju
dantes de batalhões de caçadores, além das íuncções de ajudante da
fortaleza. >

Art. 334. Aos demais oíficiaes do estado maior e também aos infe
riores e praças do estado menor competem obrigações indenticas ás es
pecificadas para os officiaes e praças de egual categoria nos regimentos
de infantaria.

ArL 335. Aos ofüciacs e praças das baterias competem as obri
gações discriminadas para os oíílciaes e praças das baterias montadas,
com as modificações peculiares ao serviço do fortificações.

Art. 336. Aos 3°S sargentos fieis dos paióes cumpre ter o maior
cuidado para que os paióes a seu cargo estejam nas melhores condições
de asseio e segurança, e velar especialmente pela boa conservação da
munição nelles existente.
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Batalhões de artilharia de duas baterias

Art. 337. Ao tenente-coronel competem obrigações idcnticas ás do
coronel dos batalhões de seis baterias.

Art. 338. Ao major e aos demais oíficiaes do estado maior, aos in
feriores e praças do estado menor, aos officiaes e praças das baterias
competem obrigações identicas as discriminadas para os officiaes e
praças que nos batalhões de sois baterias, desempenham íuncções ana
og as.

Baterias independentes

Art. 339. Aos capitães competem obrigações análogas ás discri
mina das para os commandautes, majores e capitães dos batalhões de
artilharia de posição.

Art , 340. Aos offícíaes subalternos, ao intendente e aos inferiores
e praças competem as obrigações impostas aos officiaes e praças das
companhias isoladas e aos das baterias incorporadas.

Art. 341. Ao l° tenente compete auxiliar o capitão commandante
especialmente, na fiscalização do cumprimento cxacto do suas ordens e
no das prcscripções regulamentares.

Art. 342. Na artilharia de posição os officiaes e praças obedece
rão também as prcscripçõcs dos regulamentos para os serviços das for
talezas.

1\

TITULO IV

Dos differentes serviços

CAPITULO XXIII

DO SERVIÇO DIARIO ?-iA INFANTARIA

Art. 343. Nos regimentos de infantaria, cujos batalhões estiverem
alojados em um s6 quartel, será escalado diariamente para o serviço o
seguinte pessoal:

I official para dia ao regimento j
I aspirante .OU I" sargento para seu adjunto;
I 2° ou 3° sargento para dia em cada batalhão;
I cabo de saude para dia á ambulancia :
I cabo ou anspeçada e tres soldados para guarda elos alojamentos

em cada companhia ;
Os corneteiros necessários ao serviço c as praças precisas para a

guarda do guartel ,
Art. 344. O serviço diário não impedirá o comparecimento aos

exercícios práticos internos, ás intrucçõcs theoricas e ás aulas da Es-
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cola Regimental, de que as praças ficarão dispensadas somente
em quanto estiverem elescntinella, ou em outros serviços imprcscin
diveis.

Art. :i45" O official de serviço dará a instrucção ou o exercício in
terno que lhe competir.

Art. 346. Todos os homens ele serviço permanecerão armados e
uniformizados, salvo ~IS exccpções estabelecidas neste rcgula.uento.

Art. 347. Ao official de dia ao regimento compete:

. § I. o Manter-se armado e no uniforme estabelecido para o serviço
interno.

§ 2. o Apresentar-se aos majores dos batalhões, ao tenente-coronel,
e ao coronel, logo que essas autoridades compareçam.

§ 3. o Visitar, ao assumir O serviço, todas as dependencias do
quartel, afim de verificar si estão devidamente asseiadas e em ordem, e
velar para que assim se conservem.

§ 4. o Visitar freq uentemente a guarda do quartel e os alojamentos
das praças, providenciando sobre qualquer irregularidade.

~ 5. o Registrar na sua parte as occurrencias dignas de menção e
rubricar os papeis regulamentares.

~ 6. o Assistir <'1: sahida dos generos da arrecadação para a cozinha
c á distribuição do rancho ás praças, fiscalizando a qualidade e quanti
dade elas racões.

§ 7. o Órdcnar os toques regulamentares, depois de solicitar per-
missão a qualquer superior que porventura se ache próximo.

~ 8. 0 Assistir a revista medica c assignar as baixas cxtraordinarias.
~ 9.0 Guardar em seu poder, durante a noite, as chaves das prisões.
§ 10. Cuidar em que a illuminação se taça segundo as ordens em

vigor. .
§ I I. Responder pelos objectos existentes na sala elo official de dia.
S 1'2 . Mandar encostar á companhia, previamente designada pelo

tenente-coronel, as praças incluidas, que se apresentarem na ausencia
dessa autoridade, assiguando um vale provisório de ração.

§ 13. Tomar qualquer medida urgente, na auscncia das autoridades
superiores.

§ 14. Dispensar de pernoitar no quartel â. praça que, por necessi
dade imprevista e urg-ente, solicitar este favor, uma vez que sejam jus
tas as suas allcgaçõcs, registrando na sua parte o seu nome e o motivo
allegado.

~ 15. Passar pelo menos a trcs das companhias as revistas de que tra
tam os arts. 371 e 3T~.

§ 16. Mencionar em sua parte as horas de sabida c regresso de
forças.

§ 17. Receber c acompanhar o commandante ou qualquer outra
autoridade quando entrar no quartel.

§ 18. Rondar durante a noite as sentincIIas e as diversas dependeu
cias do quartel, encarregando desse serviço o adjunto, quando não possa
tazcl-o.

§ 1C). Fiscalizar a distribuição das rações ás praças que estiverem
presas nas cellulas.
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§ 20. Examinar as refeições destinadas ás que se acharem de serviço
externo.
, § 2 I. Não perrnittir que ~IS recolhidas ás cellulas tenham cornsigo
instrumentos com que possam darnnifical-as, cigarros, phosphoros, etc.,
bem como capote ou qualquer outra peça de uniforme.

§ 22. Entregar ao fiscal, uma hora depois de rendido, a parte elo,
que houver occorrido durante o seu serviço, deixando lima cópia C0111 o'
seu Sllccessor .

. § 23. Juntar fi sua parte os mappas elos moveis existentes no estado
m~lOr e corpo da guarda c o de g cneros sabidos das arrecadações, o ro
teíro da gLl~rda, a relação de prcs~s, os pernoites, das companhia?, a
parte do adjunto, as altas remettidas pelo hospital ou enfermaria c
quaesquer outros documentos que houver recebido .

. Art. 348. Farão serviço de dia ao regimento todos os capitães e
offíciaes subalternos, com excepçãoldo ajudãrite e secretariodo regimento.

DO INFERIOR ADJUNTO

Art. ?A9. O adjunto é o auxiliar irnmcdiato do official de dia.

Incumbe-lhe:

§ I. o Comparecer á parada diaria e em seguida apresentar-se ao.
official de dia.

S f:o Verificar e examinar, de dia e de noite, as dependencías do
quartel.

§ 3. o Verificar, ao entrar de dia, a existencia dos utensilios da sala
do official de dia.

~ 4. o Assistir a revista medica, tomando nota dos nomes das praças
que baixarem ao hospital c' das que ficarem em observação.

~ 5.o Organizar ()5 papeis que lhe forem indicados pelo official
de dia.

§ 6. o Fiscalizar o serviço do cabo c das praças encarregadas da
faxina do quartel.

§ 7. o Acompanhar o official de dia nas revistas que elIe tiver de
passar.

§ 8. o Dar-lhe parte de tudo quanto observar contrario ás ordens
estabelecidas.

Art. 350. O serviço de ajudante será feito pelos aspirantes ou
TO' sargentos.

no INFERIOR DE DIA AO BATALHÃO

Art. 35 I. O inferior de dia ao batalhão é o auxiliar do official de
dia na unidade a que pertence. Compete-lhe no batalhão funcção iden
tica fi do inferior adjunto, bem como assistir a -chamada da') re-
vistas. .
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DOS COR~l<:TElROS E DOS TOQUES

'107

Art. 352. Serão escalados diariamente os corneteiros necessarios.
ao serviço.

Os toques devem ser reduzidos ao menor numero possível.

DOS CA 130S DE OL\ E PLANTÔES DAS cmlPA0.'lIIAS

Art. :353. Os cabos de dia c plantões das companhias são guardas
do alojamento e da arrecadação da unidade a que pertencem.

Art. 354. Ao cabo de dra íncumbc :

~ L° Apresentar-se, logo depois da parada, ao ofílcial de dia.
~ 2.° Manter em perfeito asseio o alojamento das praças.
8 3·° Conservar-se TIO recinto da companhia para attender prornpta

mente a qualquer ordem.
§ 4. 0 Não consentir jogo de azar, disputa ou algazarra no aloja ..

mento.
§ $.0 Velar para que os plantões se conservem attentos e cumpram

fielmente todas as ordens.
§ 6.0 J\presentar á revista medica as praças doentes c ao official de

dia as que ficarem presas.
§ 7. () Render os plantões ás mesmas horas em que se renderem os

q uartÇ.~ ela guarda do q ~artel. _ . .
J\rL 355. Os plantões serao colIoeados a porta elo alojamento, mu

nidos de um apito para darem signal da approximação de qualquer offi
eial. Este signal consistirá de um só trilo para os officiaes subalternos
c capitães, de dous para os oíficiaes superiores e de tres para os gene
raes.

Art. 356. Ao plantão de sentinella incumbe ainda :

§ 1.0 Zelar pelo asseio do alojamento.
§ '2.0 Revistar os objectos que qualquer praça pretender retirar do

alojamento, quando tiver duvidas sobre o verdadeiro dono.
~ 3.° Não permíttir que se utilizem objectos pertencentes a praças

ausen tcs do aloja men to .
~ 4.° Impedir que, depois do toque de silencio e sem previa licença

elo cabo de dia, entrem no alojamento praças de outras companhias.
S 5·° Avisar o cabo de dia quando "ir jogos de azar ou qualquer

outra irregularidade.
Art. 357. Os cabos de dia c plantões comparecerão ú parada devi

darnente uniformizados, trazendo apenas o cinturão.

DA PARADA I?\TER?\A

Art. 35fL A parada interna realizar-se-ha ás 9 r/2 da manhã, no
verão e ás IO 1/2, no in vemo, A ella deverão comparecer todos os
officiaes e praças que tiverem de entrar de serviço.
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Art. 359. O ajudante mandará fazer os toques ele parada: o pri
meiro ás 9 horas (ou ás ro, no inverno), o segundo um quarto de hora
depois e o de avançar exactamcntc ás 9 l/2 (ou ÚS 10 1/2, no inverno). O
primeiro toque será signal de advertcncia para que se preparem os que
tiverem de comparecer ú formatura. Ao segundo os oíliciaes e praças
deverão se achar no uniforme do dia c armados. As. praças entrarão em
rórma no recinto de suas companhias e o 10 sargento ou o interior desi
gnado pelo capitão passará revista minuciosa nos uniformes e armamentos
e verificará pelo papel de serviço si estão presentes todas as praças esca
ladas.

Ao toque de avançar, o referido inferior marchará com o pessoal de
sua companhia para o logar ela parada. Alli o metterá em linha, em duas
fileiras, e occupará a posição que corresponder á numeração de sua uni
dade.

Ao toque de avançar, o ajudante do regimento deverá achar-se no
lagar habitual da parada, acompanhado por um dos sargentos ajudantes
(o qual ficará á sua esquerda e um passo á rectaguarda) e ahi assistirá á
entrada em íórma dos contingentes das diversas companhias. Os sar
gentos que trouxerem as companhias lhe cornmunicarão qualquer OCCUf
rencia relativa á formatura e depois tomarão posição á rectaguarda das
companhias a que pertencerem na altura do centro, a tres passos da se
gunda fileira.

Presentes todas as companhias, o sargento-ajudante rectificarà o ali
nhamento da parada e mandará os inferiores, cabos e corneteiros á recta
guarda. Estes formarão em uma só fileira, a oito passos de distancia,
por suas gradnações .

Em seguida o sargento-ajudaute dividirá a força em guardas, de
conformidade com o roteiro, e por ellas distribuirá os inferiores, cabos e
corneteiros, segundo ~IS prescripções da ordem. A', esquerda da ultima
guarda formarão os 3°5 sargentos, cabos veterinários e ferradores, em
seguida os cabos de dia das companhias com os plantões c por ultimo o
pessoal dos serviços isolados.

A' direita da parada, á distancia de .tres passos e no prolongamento
da primeira fileira, formarão os corneteiros que tiverem de entrar de
serviço no regimento.

Preparada a força, o sarg-ento-ajudante corrigirá, pela ultima vez,
o alinhamento c tomará posição, convenientemente perfilado, tres
passos á direita dos corneteiros.

O ajudante collocar-se-ha, então, na altura do centro da força, com
a frente voltada para ella , á distancia de 15 passos, e mandara: Per
filar armas, abrir fileiras, e depois: Em contmcncia ao terreno, apre
sentar armas. A esta YO% os homens que estiverem sem armas farão a
continencia individual e os corneteiros tocarão as marchas da orde
nança. Em seguida o ajudante mandará: Perfilar armas, unir fileiras
e columna de guardas frente á direita. Depois fará a parada seguir' a
seus destinos. As guardas irão pelo caminho mais curto render os dif
íerentes serviços.

Art. 360. A' medida que se forem realizando as substituições, oe
cornmandantes das g-uardas que sahircm apresentar-se-hão ao officíal ds
dia.
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Art. 361. As praças isoladas procederão da mesma fórrna.
. Art. 362. As guardas que se recolherem aos quarteis metterão em

linha no logar habitual da parada, farão a continencia ao terreno, e só
depois debandarão.

DA GUARDA DO QUARTEL

Art. 363. Diariamente serão escaladas as praças necessárias li
guarda do quartel, que ficará directamente subordinada ao officialde
dia.

Art. 364, O com mando da guarda será exercido por um inferior
(20 sargento ou 3°).

Art. 365. Incumbe especialmente ao commandante da guarda:

§ 1. ° Verificar, ao entrar de serviço, a presença das praças presas
ou detidas, e a existencia c estado dos utensílios a seu cargo.

S. '2. 0 Ler ás praças, logo depois de rendida a guarda, as instrucções
peculiares ao serviço de guardas.

§ 3. o Prohibir ajuntamentos nas proximidades do corpo da guarda,
das prisões e dos postos de sentinellas. _

§ 4. o Impedir a entrada de bebidas alcoólicas, seja sob que pre
texto for.

§ 5.o Não consentir a sahida de praças que não estejam no uniforme
do dia, nem tenham a competente licença.

S 6. o Fazer acompanhar á presença do official de dia qualquer civil
ou praça estranha que pretenda entrar no quartel.

S~7. o Conservar formada a guarda durante o tempo de rendido das
sentinellas c da revista do recolher. '

§ 8. o Formar a guarda e mandar fechar o portão, quando se der
no quartel desordem, sublevação ou motim.

§ 9. o Formar a guarda e mandar reconhecer a 50 passos, pelo
cabo acompanhado de duas praças, toda força. ou grupo que de noite
se approxirnar do quartel.

§ 10. Não abrir as prisões sem ordem do official de dia, nem re
ceber ou soltar preso algum sem determinação desse official.

§ I I. Revistar as praças presas quando tenham de ser recolhidas ás
cellulas, afim de que não levem para as prisões armas, bebidas alcoolicas,
objectos que sirvam para jogo, fumo e phosphoros .

.§ 1.2. Mandar apresentar ao official de dia, por occasião da revista
medica, os presos doentes .

.§ 13· Entregar os presos ao cabo da faxina, á hora marcada para o
serviço,

S 14· Rondar e fazer rondar pelo cabo da guarda as sentinellas,
tanto de dia como de noite.

S 15· Não consentir que praças ou pessoas estranhas fallern aos
presos, sem licença do o ffícial de dia.

§ ~6. Velar pelo rigoroso asseio das prisões e pela conservação dos
utensílios.

§ 17· Entregar a parte da guarda ao offlcial de dia, logo depois
da parada.
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~ lB. Formar a guarda de armas cruzadas, em semi-circulo, em
frente á porta da prisão, quando ti ver de abril-a.

~ 19. Conservar em S8U poder as chaves das prisões e entregal-as
á noite, ao oílicial de dia.

~ 20. Dar entrada ás praças que se apresentarem depois de fc
chado o portão, registrando-lhes os nomes e as horas ele entrada.

Art. :;66. Ao cabo da guarda incumbe:

~ L° Coadjuvar em todo o serviço o commandante da. guarda c
cumprir-lhe as ordens. .

~ 2. 0 Conduzir os quartos quando tiverem de ser rendidas as sen
tinellas, verificando si as ordens são bem transrnittidas. Reconhecer as
forças e grupos que de noite se approximarem do quartel. Alternar com
o com mandante ela guarda no serviço de ronda ás sentincllas.

Art. .367. As praças da guarda manter-se-hão uniformizadas du
rante todo o serviço. Exercerão toda a vígilancia nas horas de sen
tinella, para que não haja a menor iuíraccão das ordens em vigor.

Art. 36B. As scntinellas serão substítuirlas de duas em duas horas.
Art. .369. No corpo da guarda haverá taboletas com a relação dos

utensilios existentes nclle c nas prisões. e com as instrucções para o
serviço da guarda e os nomes das praças presas e detidas.

ArL 370. Esta ultima relação será reformada pelo sargento - aju
dante, quando se tornar necessário ; as outras serão pelo intendente do
regimento.

DAS lU.;VISTAS lHAH.lAS

Art. 37I. Em épocas norrnaes haverá apenas uma revista diaria, a
de recolher, que se effectuará {tS 9 horas da noite. '

O official ele dia deverá, porém, passar de noite, ·as revistas incertas,
que julgar necessárias, sem entretanto, exigir que as praças acordem ou
se levantem das camas.

Art. 372. 1\a revista de recolher observar-sc-ha o seguinte:

§ 1. o Quinze minutos antes da. hora determinada, o official de dia
mandará tocar chamada da banda regimental; depois de fechado o toque,
os corneteíros'irão formar nas companhias. O l° sargento, ou o inferior
designado pelo capitão, procederá a chamada, a que assistirá o adjunto,
quando o oílicial ele dia não puder com parecer. Os pernoites serão en
tregues ao official de dia com declaração das faltas havidas. Os sar
gentos elas companhias em que já. houver sido feita a chamada, lerão
ê:1S praças a ordem do dia regimental, a nomeação do serviço e a dis
tribuição dos exercidos para o dia seguinte. Concluída a revista, o
offícial de dia mandará tocar debandar. Lm seguida os inferiores de dia
aos batalhões 111e apresentarão as praças que tiverem permissão para
pernoitar fóra ,

S 2. o O oíflcial de dia passará revista á guarda e a todas as depcn
dencias do quartel.

Art. 373. Estando o batalhão de promptidão, os capitães passarão
revista ás suas companhias, cornmunicando as íaltas ao major.
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Art. 374, A's 10 horas da noite o oílicial de dia mandará fazer o
toque ele silencio, depois do qual as praças se recolherão a seus aloja
mentos, onde sómente em voz baixa poderão conversar,

DA ALVORADA

Art. 375, O toque de alvorada será mandado fazer pelo oíficial de
dia á hora regulamentar; comparecerão os corneteiros necessários, a
juizo do commandante do regimento.

§ I. o A esse toque todas as praças. se levantarão, cuidando logo de
preparar-se para o rancho e os exercícios.

§ z .o O cornmandante da guarda mandará despertar os presos e
sahír escoltados os que tiverem ele ir para a faxina, ordenando aos de
mais que procedam á limpeza das prisões.

DA ORDEu[

Art. 37Ô. O commandante do regimento publicará, todos os dias,
uma ordem do dia regimental, contendo todas as suas determinações,
as das autoridades superiores e o detalhe do serviço. O original desta
ordem será assigriado pelo coronel e archivado na secretaria"

O ajudante mandará extrahir por processo rapido ( machina de es
crever, etc.) cópias ela referida ordem e distribi.il-as, até I hora da
Urde, quando possível, aos ajudantes dos batalhões e ao intendente,
depois de conferidas e rubricadas pelo tenente-coronel.

Art. 377. Logo que o ajudante do batalhão receber do comman
dante a sua ordem do dia, na qual deverá ter sido transcripta a do re
gimeato, mandará tirar, por qualquer processo rapido, tantas cópias
quantas forem necessárias. Uma vez promptas estas cópias, o ajudante,
depois de coníeril-as e rubrical-as, mandará íazer o toque de sargentos
para ordem.

Attenderão a esse toque os lOS sargentos das companhias, levando
a escala, afim de poderem prestar qualquer informação.

Art. 37~L O original da ordem será assignado pelo major COI11~
mandante.

Art. 379. Os officiaes lerão diariamente em suas companhias a
ordem regimental, na qual lancarão O sciente.

Art. 380. O commandante do regimento e os commandantes de
batalhão poderão ordenar que os oíliciaes seus subordinados compa
reçam reunidos á sua presença, em dia c hora marcados, quando lhes
quizerem fazer pessoalmente qualquer" observação relativa ao serviço
ou á disciplina.

DO RANCHO

Art. 38r. Todas as praças de pret serão arranchadas.
Art. 382. Os commandantes só poderão conceder desarrancha

mente nos seguintes casos :

8 1. 0 A's praças casadas, que tiverem a esposa em sua companhia.
§ 2. o A 's engajadas.
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§ 3. 0 }\'5 ordenanças c praças empregadas em serviço externo ou
interno.

§ 4. o }\'s praças que forem monitores de instruccão ,
8 5·o Aos inferiores e praças que pelo seu comportamento mere

cerem esse favor .
Art. 3H3. As refeições serão distribuídas ás horas marcadas no

horário.
Art. 384. As praças comparecerão ao rancho uniformizadas.

Serão acompanhadas por um inferior, o qual dará ao sargento do ran
cho a relação das que, com motivo justificado; houverem faltado, afim
de serem guardadas-suas rações,

Art. 385. O rancho para os inferiores ser" distribuído ao mesmo
tempo que o das praças, e, quando possível, em sala separada.

Art. 3B6. Os oHiciaes de serviço interno terão direito a uma
ração gratuita. Será permittido aos demais offíciaes arrancharcm, me
diante indemnização ao cofre do reg-imento.

Art. 387. Aos officiaes e inferiores é facultado melhorar, á sua
custa, a tabella de gcncros para rações, cabendo ao tenente-coronel do
corpo o exame da rabella melhorada, que deverá ser submettida á ap
provação do coronel.

As quotas com que houverem de contribuir os offícíaes c inferiores
arranchados serão descontadas de seus vencimentos pelo intendente e
recolhidas ao cofre do 'conselho administrativo.

Art. 338. Quando receber comrnunicação de estar prornpta arc
feição e tiver examinado a amostra, o' oílicia! ele dia mandará apresental-a
pelo sargento do rancho ao tenente-coronel e ao coronel, depois
ordenará o toque de rancho e, 10 minutos mais tarde, o de avançar.

ArC\:' 3f39. Compete-lhe a fircalização da qualidade, quantidade c
preparo dos generos fornecidos ás praças.

DA 'FAXINA

Art. 390. Haverá em cada regimento um cabo de esquadra ou
anspeçada, encarregado do serviço de faxina.

Art. 3C)I. Todos os dias, Jogo depois do café da manhã, o referido
cabo requisitará do cornmandante ela guarda do quartel o numero de
presos sentenciados necessarios ao serviço e o de praças para os escoltar,
devendo ser uma praça para cada preso, quando este não tiver de sahir
do recinto do quartel e duas no caso contrario.

Art. 392. Em seg-uida, mandará que elles procedam á varredura
da secretaria, casa ela ordem, estado-maior, escola regimental, banheiros,
latrinas, etc. e á limpeza dos moveis existentes em taes dependencias.

Art. 393. Os plantões varrerão os alojamentos de Sl1:1.S companhias;
os empregados do rancho, das arrecadações e das oílicinas, etc.: farão
o mesmo nestas repartições.

Art. 394. Terminado o trabalho, o cabo da faxina mandará remo
ver o lixo para logar apropriado e apresentará os presos ao comman
dante da guarda, afim de serem recolhidos ás prisões.
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Art. 3%. Durante todo o dia o cabo da faxina. velará para que o
C) uartel permaneça rigorosarnente assciado,

Art. 396. A faxina será feita pelos sentenciados c presos correccio
naes a quem tenham sido impostos esses castigos, c, na 1:IIta destes, por
outras praças escaladas.

Art. 39:. Cs trabalhos de defesa e os que se destinarem a melhora
ramcnto das condições hygienicas. dos acampamentos não serão conside
rados faxina.

no SEHVi\"O J)f:\n ro :\OS B:\'fALlltíEs J)E <'.\C,'ADOHES, :':05 ))1: E:,\(jE~IL\

lU,\ E 1'\,\S CO:'.IPA\llI.\S ISOL:\lL\S

Art. :)9g. ~\ÜS batalhões de cacadorcs, ncs de engcnlJar:a c nos in
corporados que aquartelarem isoladamente, haverá 1I1\) official de dia,
com as attibuicõcs marcadas neste capitulo c o oessoat desígnado para
o serviço nos regimentos ele infantaria, cabendo ao interior de dia ao
batalhão ,1S funcções de inferior adjunto.

Art. 39C). O serviço que nos regimentos e batalhões compete ao
oftic.a! de dia será desempenhado nas companhias isoladas pelo interior
de dia á companhia, sob ,1 jiEGllizaç~1O de um (os subalternos escalados
diariamente.

nos SE!xYll;OS DBmos xos H.EGB1E:-\TOS !lI:: CA\":\LL\lU.\

Do o.fJicial de dia

Art. -1-00. Terá <l~; mesmas attribuicõcs que o cllietal de dia ao
regimento de inlanraria , nos serviços que sào communs {ql:clla arma c
<i de cavallaria, e mais as seguintes:

~ J. o Mandar fazer 25 horas determinadas os toqucs de recebi
mento e distribuição de forragem, agua para a cavaltuda, revista vete
rínaria, officinas, ctc., c velar PC1,l C\CCUÇÜO ccstes serviços.

~ :2. o Assistir tis entradas de forragem C a entrega da cuc fór
pedida pelos csqnadrões, vcriticrn Jo a qualidade c quantidade pelos
vales rcspcctí vos.

~ 3. o Registrar 113. parte dj~ria as nccurrcncins que ee derem nos
serviços relativos ú cavalhada .

~ 4," Percorrer as cavnllaricns r'cnois da I í11lPC/.<l geral da C,1\"a
lhada, afim ce providenciar sobre qualquer irregularidade.

§ S. o Não permittir que saíam do quartel por emprcstimo animaes
do regimento sem ordem expressa do comrnandantc.

Dos adiuntos

Art. 4°1" O úf!lcjal de dia terá á sua disposição um aspirante ou
10 sargento para o 3.Uxiliar no serviço.

Poder Executiva - 19C1/···Vol.lI. 8
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Art. 4°3. Ao adjunto tocarão ~IS attribuiçõcs que no rccrimcllto
de .nfantaria compelem ao adjunto do oílicial de dia c ~l fisc~llizaç1o
do serviço da cavalhada.

Do s.ugen!» de dii (10 esquadrão

Art. --t()3' Será nomeado diarinmente um sargento para o serviço
de dia a cada esquadrão .

.\rt. -tO.~. Compete-lhe:

~ I. (l Formar o esquadrão ~1O toque de liplp~za, <? verificar si todas
as praças' comparecem trazendo os apparcllios de limpeza c as cabe
çàdas de prisão com arrearas. ,

~ 2. o.\larchar com o esquadrão para as cavallariças, ao toque de
avançar, apresentando-se ;10 adjunto, e mandar proceder á limpeza das
mesmas-e da cavalhada.
. ~ 3: ()' Distribuir pelas praças prcscut es os cavallos das que se

acharem no hospital OII de, serviço. .
§ 4. o Não consentir que os anímacs sejam limpos sinão ú raspadeira

e escova. '
~.5 . o ..-Acompanhar o ,capitãq, ou qualquer outra autoridade, nas

visitas que fizer ás ca vallaiiças, prestando-lhe as informações que exigir.
~ o, o lnspeccionar, tanto de dia como á 'noite,as cavallariças, veri-

(jcançJ.o si as sentinellas estão vigilan tcs. ,
~ 7< Q Receber na arrecadação a forragem destinada ao esquadrão c

assistir á serragem da alíaíaou capim, mandando aproveitar o retraço
sccco para cama dos aI11fl13.CS.

S 0.° Assistir, ÚS horas fixadas, ú distribuição da forragem c agua Ú

cavalhada.
§ 9. o Tomar nota dos cavallos que se desterrarem, fornecendo os

numeras :\0 adjunto. ,
§ 10. I\ ;\0 pcnuittir que os animacs ,~cJ<11l1 soltos sinão ás horas

para isso estabelecidas.
- :s I r. Aco mpanhar o vetcrinarlo na visita aos animacs do esquadrão,
tõmando nota dos que forem encontrados doentes. .

.~·12_.rnCornur o adjunto c'c todas as faltas OU irregularidades que
'observar, ou Ihc Corem com 111 únicadas pelos g'1Iardas das ta vallariças.

Art. -~oS. Os inferiores escalados para o serviço de dia aos esqua
drões comparecerão á parada e em seguida se apresentarão ao officia1
de dia c ao, adjunto.

Art. 40(l. Quando a forragem tiver de ser serrotada, será dada de
unia só vez ás 6 horas' da manhã';s'air{t da arrecadação para-a sala da
Jl\<1C:h ina c dalli para os depositas dos esquadrões _ ,. .

Art .. 4°7. Tanto por occasião dos toques de disrribuição de forra
g'cm, comó dos de agua, 03 sargentos de subsistencía e o veterinário
ferrador de dia aprcsentar-se-hàc nas cavallarícas dos: c squadrõcs eda
enfermaria, c Iiscalizarâo o serviço, dando depois P:HtC· ao olllctal
dedia.
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C:\PITCLO SXV

no senvrco DL\IUO :\"A AH,TILll:\RL\

Art. 4q. No regimento de artilharia montada o serviço será, feitó
como no de infantaria, com as seguintes modificações: .

§ I. o O official de dia, além das attribuições mencionadas no
cap, XX [V, terá mais as do cap. X XVII. ,

§ 2.° ~"'-os grupos incorporados e aquartelados no mesmo cdificio o
serviço será feito como nos regimentos ele cavallaria, supprimindo-sc
apenas o offic.al de dia.

.\rt. cp5. ::\os p:rupos de artilharia montada, não aquartelados 110
mesmo cdiíicio, nos, de artilharia a cavallo, c de montanha, o serviço
será feito como nos rcaimcntos de cavallaria.

Art. 416. S as baterias de obuzciros, aquarteladas isoladamente I o
serviço será feito como nas companhiasde caçadores, escalando-se, porem,
diariamente um inferior para fiscalizaro trato e alimentação ela ta valhada.

Art. 4 I 7. ~\os batalhões de artilharia de posição o serviço se furá
como nos regimentos ele infantaria, tendo o oílicial de dia, nos batalhões
de seis baterias, dons inferiores adjuntos, Cri tre os quaes serão distri
buidas as funcçõcs especificadas no art. 349. O serviço nesses batalhões
obedecerá ao prcscripto no 'reg"ulamento para as fortificações da Re
publica, mandado adoptar a 13 de junho de 1906.

Art . _1-1 ~L Nas baterias isoladas () serviço será feito de fórrna <1113
Ioga Ú ~stabelecida para as companhias isoladas ele caçadores, com as
modificações decorrentes da natureza da arma c as impostas pelo rcgu
lamento das fortuicaçõcs ..

J)AS ORDE:\'A;,\(AS

Art. 4H), Tc.ão direito á ordenança os gcneracs rnuustros do
Supremo Tribunal Militar, os offic.aes g-ctl~racs que estiverem exer
cendo cornmissão dependente do j\linÍ[;terio da Guerra, os chefes de
repartições militares e os officiaes arregimentados.

Art. 420. As ordenanças dos gencrae:; c oíliciaes superiores
poderão ser cabos ou anspccadas.

Art. 42I. Serão escaladas de prcícrcncia para ordenanças as
praças que, pela sua profissão anterior ao alistamento, estiverem habi
tuadas ao serviço braçal. Nenhuma o será an tes de, seu primeiro se
mestre de permanencia nas ~fi leiras .

Art. 422. Os corpos de cavallaria darão ordenanças exclusiva
mente para os oíliciacs g'cl1craes ou chefes de repartições que tiverem
animaes a trato, e os de artilharia, para ofliciaes sem serviço no corpo.

Art. 423. No serviço ele guarnição compete ás ordenanças cuidar
do armamento, fardamento e equipamento dos officiaes, bem como da
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respectiva montaria c arreiamento, cumprindo-lhes ainda prestar-se
transmissão de recados c correspondencia.

. Art. -P4" Os oíliciacs darão ás suas ordenanças a quantia ncces
sana para compra de artigos de limpeza.

Art. 42;). Na guerra, nas manobras e nos periodos em que as
forças estiverem mobilizadas, as pracas-ordcnaucas se desvelarão nos
cuidados matcriaes indispcnsavcis 'para que os oiliciaesde que são ca
maradas se possam entregar inteiramente aos seus deveres proíissionacs.

.Art. 426. As praças-ordenanças não poderão ser enipreeadas em
serviços que lhe não caibam peja natureza de suas Iunccões ou que
sejam peculiares a empregados domcsticos. .

TITULO V

Las transgressões de disciplina, castigos e seus limites

CAPITCLO XXVII

DAS TRA:\,SGRESSÓES EM GERAL

Art. 427. Constituem transgressões da disciplina militar:
~ I. o Todas as faltas previstas neste regulamento.
~ 2. o Todas as não previstas nelle, nemclassificadascomo crimes nas

leis penacs militares, commettidas contra os preceitos de subordinação e
rearãs de serviço, estabelecidas nos regulamentos especiaes e nas deter
minações das autoridades superiores competentes.

S 3· o Todos os actos immoraes e acções offensivas ao socego c á.
ordem publica, bem como ao decoro e á dignidade da profissão.

Art 428. São círcumstancias aggravantes da transgressão eladísci~
plina militar:

~ I. o A accurnulacão de duas Oll mais transgressões.
~ 2. o A reincidencía .
~ 3. o O ajuste de duas ou mais pessoas.
S4. o O ser a transgressão' commettida durante o serviço ali em

razão delle.
~ 5. o O ser offensiva á honra ou iI dignidade militar"
Art. 429. Considera-se circumstancia attcnuante da transcrcssão da

disciplina o ter o transgressor bom comportamento civil e militar.
Art. 430. Consideram-se justificativas da transgressão da disciplina

as circurnstancias seguintes:
.~ I. o Ter sido cornmettida por ígnorancia, claramente reconhecida,

do ponto da disciplina infringido.
§ 2. o Ter sido commcttida em consequencia de obstáculos insupe-

ravcis para o transgressor. '
§ 3. li Ter sido commcttida por occasião de praticar o transgressor

qualquer acção meritoria no interesse do soccgo PUblico cu em defesa.
da honra, vida e propriedade flua ou de outrem.
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CAPITCLO XX\'III

DAS .rrIU:;S(iIU'};St)ES lH DISClPLINA ,MILITAR

Art. 43I:·Silo transgressões da disciplina militar:
SI. o Autorizar, promover ou assignar petições collectivas entre

militares.
~ 2. n Não tratar o seu inferior com justiçaou offendel-o com pa-

lavras. ,
§ 3.· Falíar, conversar ou não guardar a devida compostura estan-

do em fôrma ou de scntiuella. '
~ 4. o Não ter pelo preparo profissional próprio e pelo de seus su

bordinados a dedicação que o sentimento, a honra 'militar" e a honesti-
dade pessoal exlgem, .

§ 5. o Mostrar-se negligente quanto ao asseio pessoal, prejudicar o
das outras praças ou á limpeza do quartel, ou não ter a este respeito o
cuidado devido.

S 6, o Dar toques ou signaes falsos ou disparar .arma sem ordem.
8' 7· () Desafiarseu camarada ou com elle disputar.
§ 8. o Dirigir petição em objecto de serviço ou queixar-se do su..

pcrior, sem ser pelos tramites lcgaes. Dar queixa infundada,
~ 9. o Publicar pela imprensa correspondencia ou outros documen

tos ofliciaes, embora nao reservados, sem licença da autoridade compe
tente.

S IO. Usar do direito 8C queixa em termos não convenientes ou
censurar, seu superior em qualquer escripto ou impresso.

~ .,rl', Provocar pela imprensa discussões com seus superiores ou
camaradas.

§ 12. Dizer mal de seu superior híerarchico ou faltar-lhe com o
devido,' respeito, por escripto ou verbalmente.

§ 13. Perturbar o silencio depois do toque de recolher ou fazer
algazarra dentro do quartel ou nos legares onde ,estiver de serviço.

~ 14. Faltar ao serviço ou a qualquer formatura. '
§ 15. Negar-se a receber os vencimentos ou uniformes que lhe

forem dados.
~ )6. Não ter cuidado em suas armas, uniformes" cavallo ou

o mais que estiver a seu' cargo, ou deixar que se arruínem ou
estrag-uem .

§ 17. Servir-se de armas, uniformes e cavallos alheios ou pedil-os
emprestados a' seus superiores ou camaradas.

§ l~. Contrahirem as praças de prct dividas sem licença de seus
commandantes de companhia,

~ 19. Pedir dinheiro emprestado a' seu superior ou subordinado
ou com elles fazer transações pecuniarias de qualquer natureza.

~ 20 Embriagar-se. "
§ 2(, Jogar <1 dinheiro dentro ou fora do quartel.
~ 22. Casar-seo oílicial sem prévia participação ao commandante,

c a praça de pret sem liccnca deste.
~ 23.' Aúsentar-se seni licença por tempo-que não constitua de

serção.
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g 24. Nilo se apresentar finda a licença ou depois de saber ...iue foi
revogada, não tendo ainda decorrido o tempo necessário para ser a
falta qualiílcada como deserção.

~ ~S. Não se submetter convenientemente ao cumprimento da pena
ou castigo que lhe foi inflig-ido.

. ~ 26. Estar tora do quartel ao toque de recolher sem ser em ser
VlÇO OH com licença especial.

~ 27. Revelar a quem não competir, qualquer ordem, senha ou
contra-senha.

~, 211. Olfender á mor al por netos 0\1 palavras.
~ 29. Representar a corporação em Cj naIqucr SOlcl1111 idade sem

estar para ,i.sSO' devidamente autorizado.
~ 30. Desacatar qualquer autoridade civil.
~ 3r. Deixar de fazer a continencia devida á bandeira nacional, a

seus superiores ou camaradas, ou por occasião de tocar-se o hymno
nacional, o da indcpendcucia ou o da proclamação da República.

S 32 . IJeÍ\:aro oflicial de patente de curnprimeutar seu chefe 'quando
este comparecer ::10 respectivo corpo ou repartição.

~ 33. Fumar em presença do superior, ou estando de sentlnella,
ronda, patrulha ou em fôrma. '

~ :14. Negar ao subordinado licença para queixar-se.
~ 35. Demorai- a execução .de (micos ou esquecer-se decumpril-as.
S 36 . Não dar parte ao superior da execução das ordens que dclle

houver recebido. '
~ 37· Apresentar-se desassciado ou desuniforrnizado para o serviço,

ou nesse estado sahir á rua. '
~ ~ 38. Errar ou estragar, por descuido ou neg-ligencia, a cscriptu

raçãosde qualquer iivro, mappa, escala ou relação a seu cargo, ou
assignar esses papeis estando errados ou desasseiados.

~ ;]9- Trabalhar mal de proposito em quàlquer exercício ou serviço.
~ 4°,- Usar de armcl,s que não sejam as adoptadas no Ex.etdto .

. ~ 4 r . Deixar. sem 'ordem, a g-unrda, patru lha, ronda ou outro
qualquer serviço, antes de ser rendido.

~ 42. Conduzir QTandcs embrulhos estando fardado, semser com o
uniforme de faxina. .. ,

~ 43. Provocar COIInictos, embora não se sirV:1 de armas.
S 44,. ~Ialtratar preso que lhe fór entregue ou no acto de eücctuai

a prisão, semter' ha rido rcsistcncia .
~ 45. Sahir armado do quartel sem estar para isso .autorizado ,

. ~ 4ü . Deixar de apresentar-se lindo o castigo que lhe tiver sido
Imposto.

~ 47. Dormir, sentar-se ou recostar-se estando de scntinclla, ronda
ou patrulha.

§ 4B. Simular molcstia para esquivar-se ao serviço.
S 49· Conservar-se sentado á passagem de qualquer força militar'

ou de seu superior.
850 ... Vestir-se a praça ele pret á paisana.
§ 5I. Introduzir 110 quartel bebidas alcoólicas ou matérias inflam

mavcis .ou explosivos, sem permissão da autoridade competente.
§ 5'2· Sahír elo quartel ou nclle penetrar por legares escusos,
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~ ,~;:; .. Entrar, sem a dcvida pcrmis ..;10, (::11 compartimento em que
esteja o superior,

~ ;:)..j .. Conversar OLI (18 qualquer Iórrua entender-se com p1'2"Os 111
commun.caveis.

~ ;):). ~',,",ão se recolher promptamente ao quartel quando souber
q L1C 6 procurado para serviço.

S 56. Reclamar contra o serviço para que fór nomeado antes de
prestaI-ao

§ 57. Deixar de punir ou de promov cr a punição do inferior em
caso de falta Otl transgressão elo dever militar.

Art. 43:l. As transgressões especificadas no artigo antecedente não
excluem quacsquer outras couipreheudidas 110 art. 427, c ficam sujeitas,
quando revestidas de circumstancias que lhes deem o caracter de crime,
:'ISpenas que a este corresponder.

c.\PITULO XX[X

DOS C,\STI l,os D1~C 11 \LI x .\nES

..''\rt , 433. S2:0 castigos disciplinares:

~ 1. o Para os oíflciaes de patente e' aspirantes :
I . li Admoestado.
2. o Reprehensão ,
3. o Detenção.
4. o Prisão.
~~. 2. o Para os officiaes inferiores e outras praças que g'ozarcm de

graduação correspondente:

T • n Reprehcnsão .
'J.

0 Dobro de servico de escala.
3. o Detenção. '
4. o Prisão .
.3 .G Baixa tem pararia do posto.
(l.O Baixa definitiva do posto.
~ ~," Para os cabos de esq uadra, auspccadas e praças que gozarem

de graduação correspondente a esses postos :

I . 'J Reprehensão .
3.') Dobro de serviço de escala.
3. o Detenção.
4. o Prisão .
.S,o Baixa. temporaria do posto.
6, o Baixa definitiva do posto.
~ 4. 0 Para os soldados, tambores, cornetas, clarins e outras praças

de pret sem graduação.
! .1\ Reprehcnsão.
2. o Dobro de serviço:
340 Detenção.
l' o Prisão.



,:S. o "'rUd1S as penas acccssorias do art ~ 439.

Art. 43-t. A adt110'~st:l\::i.o c a rcprchcnsão p-xíem ser applicadas
I. o Verbalmente,
2.° Por cscripto .
Art. 43.S. A admoestação c a reprchcnsão vcrhacs (lOS ofticiacs

serão feitas:

I . o Particularmente.
2. o No circulo (1e olllciaesde patc.ite cgual ou superior á do culpado.
3. o No circulo de todos os oíüciacs.

SI. o A reprchcnsão verbal aos oíflciaes 'inferiores será feita:

1 • o Particularrnen te,
'2. o No circulo elos iníeriorcs de graduação cgual ali superior â do

culpado.
3. o No circulo de todos os inferiores.

~ J. o A rcorcheusão ás demais praças de pret ecrá feita:

I." Particularmente.
~ ,o Na írente da respectíva companhía: esquadrão ou bateria.
Art. -~3(). A admoestação ou a reprehensão será applicada quando

a falta cornmcttida, embora seja a primeira, não exija pela sua goravidadc
punição mais severa,

\rt. 43:. Serão legares de detenção para os ofliciacs de patente c
aspirantes os seguintes :

i ..o Recinto de llma fortaleza ;
2, o Recinto do quartel do corpo;
:1.o Recinto do quartel da companhia, esquadrão ou hatcria :

Panlgrapho unico. Serão Jogar~.~ de prislo :

T ,o Estado -maior da fortaleza ;
'2. 0 Estado -maior do corpo ;
:). o _\ moradia particular do culpado.
Art. -nll. Serão Joaarcs ele detenção para os infcriorcs e demais

praças d~ prcts..
I . o () recinto de urna tortalcza ;
:2, o O recinto do quartel do corpo;
')' o O recinto ela companhia, esquadrão ou bateria
~ • o () corpo da g'uarcla do quartcl.
Paragrapho uníco, Quando presos, serão rccolmdos á casa fe

chada ele fortaleza ou quartel, I'C3CITanC!o-sc aos inferiores prisão cspc
c;al.

Ar: , -1-3()· A detenção e a prisão dos 'soldados c mais praças de
prct do art . 4:1,), ~ ,in, poderão ser, conforme a QTa.\"jdade elas trans
gTessões, acompanhadas das scg'uint~3 penas accessorias ;

r .o Cargas de armas,
2. o Cargas de equipamento em ordem ele marcha.
3.° Faxina.
l' o Serviço dobrado com couiDa men to 0.11) ordem de marcha.
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;:;. o Corrida em accclcrado, com ou sem cqulp.uncnto, em ordem de
marcha.

6. o Privação de vicios tolerados.
'7.o Diminuição de ração nas refeições diarias.
~L o Suppressâo de uma ou duas refeições.
1.).o Isolamento do culpado em cellula especial, ,
Paragrapho UI1ICO., Estas mesmas penas tam bem poderão ser a ppli-

cadas ás praças graduadas, quando rebaixadas ternporarianicntc.' Aos
interiores nas mesmas condições só o serão, porém, 3S dos ns.' (lO I i',
8°, e 9° quando se tratar ele faltas disciplinares de gravidade cxce-
pcional. '

J\rL 4-10. A uma só éellula não deve ser recolhido mais de um
homem.

Art. ~4 T. !\' mesma prisão destinada aos offlciaes inferiores serão
recolhidos os inferiores que estiverem rebaixados tempomriamcntc.

C.\PITULO X\X

DAS TIE(;IL\S E 1.1'11'1'1::5 Ol:E sr~ OE\EM, OBsFrn'AH "\'A r:\ll'osr('.'\o IIOS
C;\STH;'OS 'D[I-;CIPLI1t:\nJ~S

Art. 4-P. Nenhum castigo disciplinar, -exccptuadas as admoes
tações ou reprehcnsõcs particulares, será infligido sem declaracão cs
cripta da autoridade competente que o irnpuzcr, devendo a mesma de
c1araçá~' mencionar a qualidade do castigo, seu Iimitc, causas circum
stancias attenuantes c aggravantes, si' ás houver " e ser publicada em
ordem do dia do corpo. .

At:t. 44.3:' ·1.~X'~el?tllac!a' a rcprchcnsão c. :.I adm(~est~lçJ.O p~rticLl1arcs,
os castigos disciplinares Impostos aos. 'officlacs e praças scruo sempre
avcrbados 110S rcspectivos asscntamcn tos. ,

ÜS cornmaudantcs de, companhias,' baterias cesquadrões incorpo
rados c os de destacamentos, comrnunicarão :\ autoridade tmmediata-:
mente superior as penas que arbitrarem, afim de que essa autoridade,
tomando conhecimento dellas, as approve ou modifique c mande pu
blicalas em o-dem do dia regimental; para os cffeitos regulamentares.

Art. 444. Os castigos disciplinares abaixo mencionados não po
derão exceder os limites seguintes:

SI. ° O dobro de serviço ele guarda ou qualquer outro, de li111 <1 até
12 vezes, com uma folga de 24 horas, ele dons em .dOLlS dias..

§ 2. o A detenção, a 60 dias.'
~ 3; o i\ prisão, a 30 dias. ,
~ 4. ° A baixa tem poraria do posto, de IO a 60 dias.
Art . 445. 'Os oíliciacs de qualquer posto, quando presos ou detidos

disciplinarmente 110 quartel, poderão, não havendo inconveniente, fazer
o serviço que lhes competir, c sómcnte serão substituidos nos cargos
quc occuparem quando assim o exigir a disciplina ou.a converiicncia do
serviço.
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Sempre que 1'(11" pOSSi\-c1 c não houver inconveniente para o serviço
ou disciplina, os inferiores c demais praças presas ou detidas no quartel
farão o serviço que lhes competir c comparecerão aos exercíciose ás aulas
da Escola Regimental. _

Art. 446. A carga de armas nunca excederá ao peso de Ires fuzis
regulamentares, Este' castig'o c o de marchar em accclcrado s6 poderão
ser applicados durante o dia c no interior do quartel, e 11ftO deverão
durar mais de quatro horas por dia, sendo duas de manhã e duas ~l tarde.

As guardas' com equipamento em ordem de marcha só serão feitas
110 quartel ; durante a noite se retirará o equipamento.

/\1'1. 447. "\ faxina consiste na limpeza dos quartéis c suas dcpen
deucias, na das anuas c mais apetrechos existentes nas arrecadações, no
serviço de couducção de ag-lIa e lenha e outros artigos semelhantes c'
em trabalhos nas obras c reparo dos quartcis.

~ r." Na diminuição de numero de refeições diárias se attcnderá
sempre ao estado physíco elo transgressor Esta pena poderá ser appli
cada durante todo o tempo da prisão, observada a clausula acima decla
rada.

S 2. o O isolamento em cellula especial poderá ser por todo o tempo
ela prisão ou parte dcllc , .

Art. 448. A baixa definitiva do posto aos offlciacs inferiores clfcc
tivos ou graduados deverá ser acompanhada da trnnsterencla do rebai
xado para outro corpo.

Art. 449. As penas accessorias. poderão ser applicadas até tres con
juntamente, conforme a gravidade da. transgressão, uma- vez que não
sejam incompativcis nem gravemente prejudiciaes ao estado physico do
transgrcssor ,

Art , 450. O tempo de castigo cotar-se-há desde a hora em que
for publicado em ordem regimental, até que tenham decorrido tantas ve
zes 24 horas quantos forem os dias dcterminados.vlevando-se sempre
em conta o tempo da prisão preventiva. A imposição da pena maxima,
como corrcctivo de transgressões disciplinares não inhibc a autoridade
competente de impor nova punição por outra falta commettida antes de
cumprido o primeiro, castirro.

CAPITt~L() XXXI

DAS AUTOR] DADES A QUE)! CO.\II'ET8 D!POR CASn(;OS j)[S(~[PLINAHES

Art. 4.1 r. São competentes para impor castigos disciplinares':

§ I. o O Ministro ela Guerra, aos offíciaes ,e praças de pret do
Exercito.

~ 2. o Os comrnandantes em chefe de Exercito, de corpo de Exer
cito, d? divisão ou brigada : aos offlciaes e praças de pret de seus
respectívos COlll mandos.

~ 3. o Os gcneracs ínspectorcs : .10S oíficiaes c praças de prct ql1e
se acharem sob sua jurisdicção ,
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§ 4". Os commandautes de regimentos, batalhões e grupos : aos
offlcíaes c praças ele prct cffccti vas, aggregadas ou addidas sob ses,
comman.lo.

~ so. Os comrnandantcs de guarnição militar, praça e fortaleza:
aos oüíciacs c praças de prct que nellas se acharem.

~ «: Os conuuandantes de compauhins, esquadrões, baterias c
pelotões isolados: aos ofllciaes c praças de prct cflcctivos, ag-grcgaclos
ou addidos, sob suaiurísdícção.

~ 7". Os comrnandantcs de companhias, baterias e esquadrões de
qualquer corpo: ás praças de pret sob suas ordens (effectivas, azgre
g'ada~; ou addidas).

§ 8°. Os commandantes de destacamentos: aos officiaes e pL1Ç2.S
de pret do destacamento.

~ 9. o Os comrnandantes de fortificações: aos offíciaes e praças de
prct da g'l1arniç:io.

~ 10. Os chefes de cstabelecirneutos militares: aos officiaes c
praças de prct empreg-ados nos mesmos estabelecimentos.

..\.rt. 452. A competencia de qualquer autoridade é sempre subor
dinada à de seu superior ímruediato, que poderá chamar a si o conhe
cimento do facto, fazer cessar o castigo, attenuaI-o ou aggraval-o
quando, já applicado pelo inferior, ;\ autoridade superior fundamentará
cem vcnientcmentc seu acto.

CAPJTLLO XX\JI

])OS C\STliiOS !)[SClPLl:\.\RES QU8 PÓDlc I:'\F[,[GIR C.\l.H mI:l. D.\S
:\UTOInI).\D]:;S i\l[UT.\RES

Art. 4.13. As autoridades mencionadas no art. 45 r pódem inliigir,
a arbitrio próprio, dentro dos limites marcados neste regulamento, os
castigos disciplinares abaixo designados:

~ TO. O Ministro da Guerra, os commandantes em chefe de Exer
cito, de corpo de Exercito, de divisão c de brigada, os gencraes ins
pcctores, os commandantes de guarnição, praça ou fortaleza e regimento,
c os de batalhão, grupo, companhia, bateria, esquadrão c pelotão,
quando estas unidades estiverem isoladas: a admoestação, a repre
hcnsão, o dobro do serviço, a detenção, a prisão até o máximo, a baixa
de posto temperaria aos inferiores, c a temporária ou definitiva aos cabos
e anspeçadas.

§ 2". Os commandantcs de batalhões e gTllpos incorporados, aos
seus subordinados: a admoestação, a reprehensão, a prisão até ao médio,
a detencão até ao maxirno.

8 3~· Os commandantes de companhias, baterias c esquadrões in
corporados ás praças da sua unidade, quando commctterem faltas no
serviço OH na instrucção: a admoestação, a reprchensão, o' dobro do
serviço e a detenção até 30 dias.

~ 4°. Os commandantes de destacamentos c os chefes de estabeleci
mentos militares:' a admoestação, a reprchensão, O dobro do serviço, a
çlctcn~Jo 0 a prisão [if:é ao máximo.
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Art. 454..A. attribuição de impor um castigo disciplicar qualquer
cornprehende o direito de aggraval-o com ss penas accessorias estabelc
cidas neste regu' amento.

CAPITLLO \'-\:\:[1[

])()S ASI>IRA:\'fES E lJ.\S Ol:TR.\S l'lU(,:AS DE PIU·:T .'1.\1, CmII'OH"nD.\:1 I~

T?\CORRI(iIV EIS, To: 'l)O )IO!lO C().\fO SI: n)':\"I": PlWCI:DE!{ uni ELL.\S

Art: 455. Com as praças de pret que, no espaço de doze mczes
COl1SCcntlVOS ou em menos tempo, cornmettcrem seis trangressõcs da
disciplina, proceder-se-lu; da maneira seguinte :

~ 1°. Si for aSpiL1111C a official poderá ser escuso do scrv ;,;0 militar
como indigno de pertencer ás fileiras do Exercito, devendo para isso
preceder ordem do ministro da Guerra. ú vista do parecer do conselho
de disciplina e das informações das autoridades compotentes da regiã.:
de inspecção onde o aspirante est: ver servindo

~ '}o. Si for interior poderá ter baixa definit.va de posto, por ordem
do comrnandante do regimento ou batalhão isolado, em vista de decisão
do conselho de disciplina e infcrmacüo do respectivo commandante ele
companhia. Nas companhias, esquacrõcs, baterias c pelotões isolados a
confirmação definitiva cabe ao cornmandantc da região de ;IlSpCCÇ~lO.

S 3°· Si for qualquer outra praça de prct, poderá ser declarada
incorrigivcl em virtude de requisição do commandantc do corpo) devi
<ilamerfte justificada com a certidão de assentarucutos c outros documentos
que existam no archivo, c confirmada pela mais alta autoridade militar
da região de inspecção respectiva. ~\este caso, será a praça excluída elas
fileiras do exercito, como moralmente incapaz de exercer a íuncçâo
militar, [ficando inhabilitada para o desempenho de qualquer cargo
publico.

Art. 4.::;rl, Os inferiores c outras praças graduadas que, depois de
rebaixados definitivamente por qualq uer falta, tiverem, durautc seis
mezes, exemplar comportamento e mostrarem-se regenerados poderão
novamente subir de postos, si o commandante do regimento ou batalhao
isolado onde estiverem servindo julgal-os rehabilitados, podendo esse
<teto ser provocado por petição ela praça ou iniciativa elo commandante
dacompanhia .

CAPITULO XX.\lV

nos CO:\Sl·;UIOS l)1~ lllSCTl'U\,\

Art. 457. Os cornmandantes de regimento, batalhão, g ruuo, cOJl1·
panhia e bateria isolada, nomearão conselhos de disciplina para os SE>
guintes fins:

§ lO, 'Verificar O máo procedimento dos aspirantes e as faltas que
os tornem indianos ele continuar no serviço mil.tar .



:\C'l'OS DO l'01.)ER ~XEÇUT1VO

S 2°. Verificar O máo procedimento C ~s, faltas graves dos officiaes
inferiores e sua inaptidão para o cumprimento «íos deveres.

Art.. 4,)8. O conselho de d1S(:jplina será composto do official de
graclüaçáo imrncdiata á do cornmandante c de mais deus nomeados por
escala, cxccptuados o commandante da companhia a que pertencer o in
dividuo de que houver de tratar o conselho co official que tiver dado a
parte origem desse conselho, si a convocação não houver sido ele ini
ciat.va do cornmandante do corpo.

Art. 4S9~ Nas companhias e baterias isoladas, o conselho de disci
plina será composto dos subalternos respectivos e, na falta destes, de
outros da reg'iáo de iuspecção, que forem designados pela autoridade
superior competente. , , ' .

Art. -1/)1). () conselho ele disciplina terá voto deliberativo por
maioria absoluta, cabendo a contirmacão da. scntcnca ao Ministro da
'(~uerra quando se tratar de aspirantes a oüicial..« nos , outros casos ús
autoridades mencionadas no art. 4;=),), § elo.

A autoridade nomeante prestará no officio de remessa os esclareci
mentos que julgar necessários.

Art. -J.6 I. OS conselhos de disciplina serão feitos couforme os mo-
delos dados neste regl~lamel1to., , ' .

1\rt , -+62. Ao processo se juntarão a certidão dos assentamentos e
as cópias dos documentos existentes no archi \"0 do corpo, que possam
servir P<lL'l esclarecei-o.

IJISl \OSH,:C>ES Dl VERSAS

Art. 4h.3. Todo o tempo de prisão ou detenção anterior ao arbi
tramento..do castigo será considerado como de prisão preventiva.

Art. ,,1.64. Todo militar é competente para prender preventivamcntc
o seu inferior em posto; devendo, porém, ínzcl-o á ordem de autori
dade a que o preso estiver directamente subordinado'.

Eífectuada a prisão, o autor dará parte ímmcdiatamente ao com
mandante do corpo a que pertencer' o preso, ou fi. autoridade militar
competente mais proxima, mencionando 11<1 referida parte a causa da
prisão, as particularidades occorridas e os nOJ1léS das testemunhas, si
as houver.

Art. -j.65. Si a prisão rccahir em qualquer militar empregado em
estabelecimento sujeito dircctamcntc ao Ministcrio da Guerra, a auton
dade que houver recebido a parte commuuicará o íacto ao chctc desse
estabelecimento,

§ I o Si a prisão fôr á ordem do comrnandantc de qualquer corpo,
este, procedcudo ás investigações necessárias pelos meios a seu alcance,
imporá ao culpa.lo o castigo que julgar justo, na tórma deste regulamento.

~ 2,° Si a prisão fór à ordem de autoridade superior a do com
mandante 40 corpo, Jevará este o occorrido ao conhecimento dessa au
toridade, para. quc ella providencie.

Art. -j.M. Os chefes de estabelecimentos sujeitos dircctamentc ao
Ministerio da Cllcrra, a cuja ordem forem presos os militares cmpre-
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gados'nos mesmos estabelecimentos, procederão de modo aualogo ao
que íicadisposto nos artigos' acima ~

Art. 4JT. Haverá em cada regimento, batalhão, companhia, ba
teria ou pelotão isolado, um livro para registro dos castigos discipli
nares que soflrcrcrn os oüiciacs, c outro para os' impostos ás praças de
pret que pertencerem á unidade como cüectivas, agg-regadás ou addidas.

Art. -f()~L .\s autoridades competentes serão responsáveis pelos
abusos que cornmettcrern na imposição 'dos castigos disciplinares de
que trata o presente regulnmcnto c pelo Cacto de imporem quacsquer
Ollt1;OS ncllc não estabelecidos.

ArL _(Clt). Os inspectores dos corpos examinarão os livros de rc
g'isLfOS dos castigos e darão parte em seus relatórios dos abusos que cn
centrarem.

'.\rt. 4:-(1. _\8 autoridades superiores ás que, por arbitrio proprio ,
podem impor castigos disciplinares. são competentes para cohibir , dentro
dos limites de suas attribuicõcs, os abusos counncttkíos na .imposição dos
ditos castigos E quando, pela gravidade cio abuso, a punição dcsteestiver
íóra daquellcs limites. as rcícrtdas autoridades, fazendo logo suspender o
castigo injusto 1 levarão o thci:o ao conhecimento da autoridade imrnedia
tnmcute superior \ para esta proceder na íórma das leis c regulamentos.

Art . rI. ,\ averiguação -dos abusos commcuidos na imposição
dos castigos disciplinares 'pode ter logarpor ordem, de' legítima autori
dade superior, cx-ofllcio , 01.\ ser .motívada por queixa ou representação
de quem se considerar lesado, apresentada c encaminhada de conformi
dade com as ordens estabelccidas.

ArL. rJ. Si a autoridade superior competente conhecer que houve
excesso OLl injustiça na applicação do castigo disciplinar, procederá
contra °autor do excesso ou injustiça, .contorrne o disposto no art. 470,
c communícará a sua decisão e os fundamentos dclla ao chefe cio corpo
a que pertencer o punido,

Art , 473. A declaração motivada da injustiça de um castigo disci
plinar isenta o punido dos :cUeitos,' da nota do mesmo castigo, a qual
não será Iancada nos S211S assentamentos.

Si .kl estiver lançada, quamlo se reconhecer a injustiça, .1 declaração
daannulação só poderá ~Qr Jeita ,por ordem do ':\Iinistro da Guerra.

Art , 4:..j.~ Frcam também sujeitos ás penalidades estabelecidas
neste titulo os paizanos que servirem nos corpos c estabelecimentos mi
litares, com ou sem honras militares .

.\rl. +7;=). Em tempo dç gLlclTa poder-se-há lazer applicação do
.prcscntc titulo" tanto quanto Ior possivel, a ,iLlizu do conunandantc das
forcas em operações.

110R~lliL"-I\JO 1'.\RA o CO:\81':I.[1O llE utscn-ux.,

Consellio de diséipl'ilta p:tra verificar () mau procedimento dos aspi
ranles e officiaes inferiores oti qualquer[alt.; grave que houverem COJll
nictti.io,

Locar (b reunião do conselho. , , , , anno de .. , •.
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Processo

do conselho de d.sciplina íe;to a(1111 de verificar o mau procedimento
(çu a inaptidão notoriv para o desempenho de seus deveres de que é
accusado F .. " (postoe JI,I)II1C) da .. .companhia do corpo (I).

~\()S .. " dias do mel, de do ~ll1no de , na cidade
de " (log.1J') em o quartel , (corpo) cong-rcgoll-~'c o conselho
de disciplina, composto dos .... (nome e posto), níirnde verificar o mau
procedimento (a illtl/>IU5.o notaria para o desempenho de seus del'Cr!!s)
de que é accusado F, " (praça C1W/í/(:) da companhia. J.:, para constar,
se lavrou o presente termo, que cu, F ... inome e posto) \~) escrevie
assigno (3).

F ... (nome c pusto

Depois da autoaç.ío, juntam-se os seguinte", documentos:

1. o Nomeação do conselho c rol elas testemunhas (4:).
2. o Certidão de assentamentos do accusado . <,

3. 0 Os documentos que existirem no archivo (copia de or.ieus regi
mcniaes, etc.í, que concorram para comprovar a inaptidão ou rnáu com
portamento do accusado (5).

(I) Forma isto o rO:-;IO do:-; autos ou 11. f.

I.:) E' o officia l mcnc.s g-raôl1at!t) quem CS(\'t.~YC e o l\lai~ g-radl1éldu ,IéI'(Ji:-; do
presidenle do «JIlsclllll quem intcrroga ; 110 (.\~m de serem a mbo» de igual posto,
~SLrC\-e o nuus moderno c lllle;Tog-:, l) m~,:s :llltlg'O,

()) Este termo forma a sqnll1da 1'0111:, dos autos:

(i) Esta uomcacçüo ser:t kit;l llOS seg'llinl~;-; lermos;

Tendo F"., (;!()IJL' c f'nc;.l) tI:t ... comp:tJlhiJ, do 1"'1.'1'/><1) do mel! C0111 m il lido
mostrado notorin incapacidade p.U'l desempenho de suas t'Utl!.:çiJcs ( 011 mani tcs
1.7,10 ü'J"L'!{IIIJr (01llf'IJI"L,iI1CII!O) por isso que (cXfJcd1!IJI-sC to,/IIS de: motivos .l: <1é'
CJJsa.ç,lo). 'i:omo tudo LOll~la d(l~ documentos juntos Sdo que dil:~() a~ t cxt cmunhn s
do rol qlle cstu acompauha ; c cunrprindo que selam estes laLlu;, rcconhcctdos
pelo conselho de LI_is~iplflla, !l:t r(,I'll);l do :\1"[, -l.":; desle H_'g-Lllamcnto, u íim de se
proceder com ;l rdcr!da pra.,:a HOS knn<Is da k:, nomeio P,l ra (} I'C~;!,t:LlJ\-O con
selho:

Os S1'';. F .... (['II:-:!II c liOII11!).
F (/,tem)
F (Ucm),
Quartel do (('0;-/):))_ ('1\1 (lng!r) ;\0" . dc , .. de 1:-), ••

r:'..• (lUliIlC e tOS/li; Conunuuclantc . " ,
Sã.o tcslClll\lnhas ;:nuJlc..:.l 1J1t!i!.rl' .te trc: riejJi 'jll~'tZ.$ dI! ""'·u ......'r)/.
F. " (nollle', PJ-'lÇ.1 0/1 pos/O}, etc.

(5) Todos O~ documentos serão rubricu dos pelo presidente do conselho e [01'-
111 arão uHla um de per SI uma Inllla dos n ntos ,
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Termo de inquirição das testemunhas de accusação

129

-No mesmo dia t1 legar declarados no termo de autoação, foram
presentes P.. (nomes e praças das testemunhas) testemunhas da accu
sação, que passaram á ser iriqueridas como abaixo vae especificado.
E para constar, lavrou-se o presente termo, que eu, F... (nome e
posto) escrevi e assigno ,

F ... (nome e posto).

Primeira testemunha

F .. , (nome, posto e idade) prornctteu dízeu 2 VerdRGC do que sou
besse e lhe fosse perguntado: aos costumes (6) nada disse. Sendo-lhe
perg-untado : fazem- se (todas as perguntas necessarias para verificar a
verdade da rccusação, Essas perguntas e as respectivas respostas serão
transcriptas circumstanciadamentes . _

E nada mais disse, nem lhe foi perguntado, e, sendo-lhe lido o seu
depoimento, o ratificou por achai-o conforme e assiauou com F ..
(posto e nome) interrogantc. E eu, F ... (posto e nome) o escrevi.

F (posto e nome) interrogante. F ... (testemunha).

F ( testemunha )
Assim se procede com as outras testemunhas. Quando a teste

m1l~a não souber ler nem escrever, f'ar-se-á a declaração disso no
termo, e assignará alguem por ella .

Tomados os depoimentos das testemunhas, far-se-á o interroga
torio do accusado, para o que se lavrará o seguinte termo:

Termo do inierrogatorio do accusado (7)

Aos ... dias do rhez ~e ... dó armo de ... na cidade de .• ; (lagar)
no quartel do (corpo) compareceu o accusado F... (nome e praça) e
P ... (nome e posto), interrogante, fez-lhe as seguintes perguntas:

Seu nome, idade, estado, praça, companhia e corpo?
Respondeu chamar-se F ... ter de idade... (Solteiro, casado ou

viuvo) e ser (praça) da ... companhia do (corpo).

(6) Quer isto dizer se é parente ou amigo do accusado . Se o for, deve declarar;
esc rever-se-a a decla ra çã o.

(7) Se o interrogatorio íór no mesmo dia ela autonção dir-se-á :

1~ logo no mesmo dia, mcz e anuo c logar cornpa rcccu , etc.
Poder Executivo - 1909 VaI. IL 9
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(Seguem-se todas as perguntas necessarias para confrontar a
accusação , essasperguntas e as respostas serão todas escriptas,

E nada mais disse, nem lhe foi perguntado. Lido o seu interro
gatorio, o ractificou por achal-o conforme, e o assígnou ou, por não
saber ler e escrever ou por não poder fazel-o pediu a F ... (posto e
nome) que por si ° fizessem com F ... (posto] interrogantc , ·E cu, F ...
(nome e posto) O escrevi.

F .. , (nome e posto), interrogante.

F .•• accusado (O).

Termo de encerramento

No mesmo dia, mez, anno c Iogar declarados no termo do interro
gntorio, Julgando-se o conselho de disciplina habilitado para dar o seu
julgamento sobre o objecto da accusação intentada contra F... , mandou
que se encerrasse este processo. E, para constar, lavrei o presente termo,
que eu, 17.-.• (nom c posto), escrevi e assiguo.

F ... (nome e posto).
Sentença

o conselhode disciplina, tendo em vista o offlcío de fls ... documentos
de fls..'. e 115 ••• o depoimento das testemunhas de 115 ... e o interroga
torio de fls. .. ; considerando mais que os depoimentos das testemunhas
de fls... a fls.. provam (declara-se o que elles provam) o que tudo se
acha corroborado pelo interrogatório do accusado F ... , julga unani
memente (Oll por maioria de 1!Ot08) que a accusação está perfeitamente
provada e que o accusado F ... inome e praça) não pode por seu mau com
portamento (Oli pela SI/a incapacidade notorics, exercer as funcções do
posto que tem. Remetta-se este processo, pelos tramites legaes, ti autori
dade competente para resolver como fôr mais justo.

F. .. (nome c posto), presidente.

F (idem), interrogante.

F (idem).

(8) Depois de terminado o iutcrrogatorio , vão os autos ao capitão da ~OIl1
nanhia , afim de que este oficial preste nclles os cscla rccuucntos que julgar' acer
tados a bem ela justiça, podendo a nalysar não so os depoimentos lias testemunhas,
como as declarações do réo , A informação do capitão será prestada. dentro do
prazo improrcgúvcl ele 48 horas,
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No caso de ser julgada a accusação não provada, a sentença será
como acima até a palavra reconhecendo, saguindo-se o mais no teor
seguinte:

............ " ... que o accusado F,." (nome e praça) não tem
mau comportamento (cm não e incapaz do desempenho de seus deveres),
assim julga unanimemente (ou por maioria de votos) que a accusacão não
está provada c que o accusado F .... (nome e praça) não póde ser pri
vado das funcções do posto que exerce.

Sala das sessões, etc.

TITULO VI

Do conselho administrativo

Art. 47ú. Haverá em cada corpo arregimentado um conselho
administrativo destinado fi gerencia e fiscalização da receita c despeza
dos dinheiros provenientes das seguintes verbas:

a) rancho geral das praças;
b) forragem;
c) ferragem ,:
d) contractos de musica,
e) soldo e gratificação das praças presas, de accórdo com a lei

n , 1.860;
fi) economias licitas de qualquer proveniencia .

Art. 477. As economias licitas poderão provir:
a) da reducção da ração das praças presas em cellula :
b} do soldo e gratificação das que forem presas correccionalmente,

sem fazer serviço ;
c) das sobras de generos ou forragens que se possam dar;
d) dos contractos da musicá para tocatas particulares;
e) da venda de estrume;
j) elas multas em que incorrerem os fornecedores.

Art. 47~L Os fundos das economias licitas serão applícados, a
juizo do conselho, no que fôr conveniente ao bem estar das praças, ao
asseio e arranjo do quartel e á representação do corpo em solemnidaécs
ou recepções de visitas offlciaes ,

Art. 479. O conselho será constituído: Nos regimentos de infan
taria c de artilharia montada, pelo coronel, tenente-coronel, e majores
do regimento; nos demais corpos de infantaria, cavallaria, artilharia e
engenharia, pelo cornmandante, fiscal, ajudante e commandantes de
companhias, esquadrões e baterias. Nas companhias, esquadrões, e
baterias isoladas, o commandante destas unidades será responsável pe·
rante ~ autoridade superior pela gerencia e fiscalização da receita e
despeza dos dinheiros provenientes das verbas supra mencionadas, fi
cando cornmettido ao rO tenente, e, na ausencia delle, ao subalterno
mais antigo, a fiscalização'dos documentos respectivos. '
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Art. 410. O tenente- coronel, nos regimentos de infantaria e arti
lharia, e os majores nos demais corpos. fiscalizarão todos os documentos
de receita e despeza apresentados pelo intendente.

Art. 48r. O secretario do corpo fará toda a escripturação do con
selho e o intendente prestará mensalmente contá da 'receita e despeza
decorridas em cada rnez, organizando o respectivo balancete-conta cor
rente, de accóróo com o modelo adoptado . Este balancete será regis
trado em um livro e assigriado por todos os membros do conselho.
Não serão perrnittidas rasuras; os erros ou eng-anos, porventura ha
vidos, serão rectificados em observação feita á margem ou no fim do
balancete, si o espaço da margem for pequeno.

Art. 482_ Os dinheiros recebidos pelo intendente para occorrer ás
despezas do corpo, na fôrma prescripta pelas leis e regulamentos que
regem a matéria, serão recolhidos á caixa do corpo, depois de regis
trada a alteração em ordem do dia, e dalli retirados nos dias desig-nados
pelo commandante para os respectivos pag-amentos.

Art. 483_ O intendente org-anizará lima grade nurnerica das etapas
das praças arranchadas, que tenham de entrar como receita'para o cofre,
e uma relação, por companhia, dos descontos feitos nos vencimentos
das praças, quer por motivo de prisão, quer para indemmzação de
qualquer estrago ou cxtrav ia de objecto adquirido pelo. cofre. As
quantias provenientes de etapas c descontos referidos neste artigo não
serão entregues ás companhias. .
_ Art 434- Haverá em cada corpo um cofre com tres chaves para de

posito dos dinheiros e documentos, sendo clavicularios os dois membros
mais graduados do conselho e o thesoureiro, que será escolhido entre os
membros'do mesmo conselho, exceptuad os os offíciaes superiores, e
servirá por trez mezes. O cofre s6 será a berto em presença da maioria
do conselho c do official de dia.

Art. 485. O conselho reunir-se-há: ordinariamente uma vez em
cada mez, para prestação das contas do mez anterior, devendo com
parecer o intendente munido de todos os elementos para esclarecer
o conselho; e extraordinanamente, quando o presidente julg-ar neces
sario.

Art. 486. Depois de conferidas as contas, o secretario terá 48
horas para registrar o balancete no livro respectivo, afim de recolhel-o
ao cofre, depois de assígnado pelos membros do conselho.

Art. 487. U conselho entregará ao intendente, depois de prestadas
as contas, a írnportancia em dinheiro .necessaria para occorrer ás des
pezas administrativas de cada mez, só perrnittindo retirada de. nova irn
portancía depois de justificada a despeza anterior.

Art. 48[:). O presidente do conselho é o princvpal responsavel pela
gerencía do mesmo. Compete-lhe:

§ I _o Convocar o conselho ordinaria e extraordinariamente.
§ 2. o Fazer publicar em ordem do dia todas as resoluções do con

selho que importem em receita e despeza .
§ 3. o Au torizar, dentro dos recursos da caixa e sob a sua respon

sabilidade, as despezas de que o conselho por sua maioria discordar;
publicando em ordem do dia seu acto e dando delle conhecimento á
autoridade superior.
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§ 4. o Ordenar ao intendente as providencias de caracter adminis
trativo, assumindo a responsabilidade das que o mesmo intendente de
clarar em desaccórdo com as pr.iticas e ordens especiaes do chefe do
Departamento Geral de Administracção .

§ 5. o Remetter ti repartição competente, annualmentc, um balance
te geral do movimento da receita e despeza elo conselho administrativo!
discriminando-as por rnez e instruindo-as com a primeira via dos do
cumentos respectivos.

§ 6. o Dar o chamado voto de Minerva nas votações em que hou
ver empate.

Art. 489. Ao tenente coronel nos regimentos de infantaria e arti-
lharia e aos majores nos demais corpos das differentes armas compete:

§ r. ° Verificar a exacção das notas apresentadas pelo intendente.
§ 2. o Fiscalizar os documentos de receita e despcza.
§ 3. o Auxiliar o presidente do conselho, propondo-lhe medidas ten

dentes a melhorar as condicões 80 serviço e a commodidade das pra
ça$.

§ 4. 0 Declarar em conselho, depois de feitos os pagamentos, qual o
saldo que deve passar para o mez seguinte, afim de que os demais
membros verifiqnem se o dinheiro confere com o saldo escripturado.

§ 5." Assistir em companhia do medico, de um dos membros do
conselho e do official de serviço, ás entradas quinzenaes dos generos
para a arrecadação, afim de que possa responder pela qualidade e quan
tidade delles, fazendo-se substituir pelo seu irnmediato quando não
possa comparecer.

Art. 490. Ao thesoureiro incumbe:
~,§ LO Ter sob sua guarda immediata os dinheiros e documentos'

existentes no cofre.
§ 2. 0 Examinar todos os documentos referentes a dinheiros que

tenham de ser recolhidos ao cofre ou delle retirados.
§ 3. 0 Pagar aos credores do conselho as contas devidamente lega

lisadas.
Art. 49r. Aos demais membros do conselho cumpre auxiliar o

presidente e fiscal na boa gestão das quantias qne lhes são confiadas,
sendo todos solidários nas resoluções tomadas desde que sobre ellas
não divirjam. Para que a responsabilidade do divergente fique salva
guardada, deverá elle registrar seu voto contrario no livro de balancete
antes de sua assignatura, fundamentando-o succintamente ,

Art 492. Além das obrigações consignadas nos artigos anteriores,
caberão ao intendente mais as seg-uintes :

§ IO. Ter a seu carg-o os generos: pertencentes ao rancho das
praças e a forragem dos animaes, escripturando-os de accórdo com os
modelos.

§ 20
• Apresentar, no fim de cada quinzena, uma nota do balanço

dos gencros que passam para a quinzena seguinte! o qual será feito na
presença do fiscal ou de um membro do conselho e do official de
dia.

§ 30
• Acondicionar bem os generos qUe receber e ser por elles

responsável.
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§ 4°. Apresentar no principio de cada rnez ao fiscal do conselho
um mappa demonstrativo dos generos entrados e consumidos no mez
anterior, com declaração do que passa para o mez seguinte.

§ 5°. Fazer, com a necessária aniecedencla, o pedido de generos
para cada quinzena, levando em conta as sobras existentes na arreca
dação, e providenciando para que sejam evitados, quanto possível, os
pedidos supplemcntares.

§ 6°. Fazer o pedido diário de pão, carne verde, verdura, e sobre
mesa, e o especial necessario ás refeições em dias de festa nacional.

8 7. 0 Distribuir, em presença do offícial de dia, os generos que
tiverem de ser fornecidos pela arrecadação para o consumo diário, de
accórdo com os .pedidos das companhias. .

s B.o Distribuir em presença do mesmo offícial as forragens dos
animaes de accôrdo com os pedidos.

~ 9. o Fiscalizar a entrega dos generos para a caldeira, providen
ciando para que a comida seja feita com todo o asseio.

S IO. Pedir ao conselho, por intermedio do fiscal, tudo quanto
for necessário ao serviço do rancho.

§ 1 I. Apresentar ao conselho todos os documentos de receita e
despeza n1ensaes.

§ 12. Assistir ás refeições diarias, afim de que possa providenciar
sobre qualq uer falta e attender ás requisições do official de dia.

§ 13. Fazer as compras do material necessário as obras e concertos
mandados executar pelo conselho administrativo.

Art. 493. '0 intendente terá para auxilial-o nos serviços acima rc
feridos o pessoal designado no quadro respectivo. Poderá conferir par
te de seus encargos ao sargento de subsistencia, sem que por isso fique
isento perante o conselho, da responsabilidade pelas irregularidades que
se derem.

Art. 4G4. OS contractos para fornecimento serão feitos pela fórrna
prescripta no regulamento que baixou com o decreto n. 2.~I3: de 9 de
janeiro de 1B<)o .

Art. 495. A tabella de distribuição diaría das refeições (café com
pão pela manhã, almoço, jantar e ceia de matte com pão) será organiza
da semestralmente, tendo por base a tabella geral feita pela repartição
competente.

Art. 496 o As praças desarranchadas perceberão a respectiva etapa
em dinheiro ou em generos conforme preferirem.

Art. 4)7. Não se abonarão ás praças de pret rações atrazadas,
que por qualquer eventualidade deixarem de ser fornecidas no devido
tempo.

Art. 498. As praças que baixarem ao hospital ou enfermaria fora
do corpo passarão a vencer por esses estabelecimentos, devendo nas
baixas declarar-se a qualidade de praça e todas as alterações que in
fluam nos vencimentos, afim de que os intendentes desses estabeleci
mentos possam organizar o pret respectivo.

Art. 49C). Os vales, mappas, etc. serão impressos e tirados dos
livros de talões, que servirão para as conferencias mensaes, Para estes
vales só haverá duas espécies de livros, um destinado aos vales quin-
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zenaes e supplcmcntares e outro aos de fornecimento diario. Cada for
necedor receberá um vale com o pedido de genero de seu fornecimento.

.Art. 500. As bandas de rnusica não tocarão tóra do serviço pu
blico sinão mediante contracto feito pelo ajudante, com acquiescencia
do coronel, tenente-coronel ou major fiscal. Do producto das tocatas
em festas c aetos particulares entrará para a caixa um terço e os outros
dous serão divididos, proporcionalmente, pelos músicos que tomarem
parte nas mesmas tocatas.

Art. SOI. Os generos extraordinários só serão fornecidos em dias
de festa nacional.

ArE. 502. O primeiro fornecimento de utensílios para o rancho
dos corpos será feito pelos cofres geraes e a sua renovação pela caixa
do conselho administrativo.

Art 503 - O intendente providenciará para que todas as contas
sejam apresentadas ao fiscal do conselho até o dia 5 de cada mez, afim
de poder ser conferido o balancete mensal.

Art. 504. Os fornecedores serão pagos pelo conselho adminis
trativo por occasião da reunião mensal. O intendente deverá prevenir-os
com antecedencia, exigindo que cada um escreva a palavra sciente no
aviso que receber. O fornecedor que não comparecer á sessão só rece
berá a ímportancia de sua conta na sessão ordinaria seguinte.

DISPOSIÇÔES GERAES

Art. 50S. Nenhum artigo poderá ser conservado fóra da carga
quer fornecido pelas repartições militares ou quer adquerido por conta
d<3- conselho administrativo.

Art. 506. Em ucnh um caso poderão os officiaes dar ás praças
vales para a acquisição em casas commerciaes de artigos de qualquer
natureza.

Art. S07. Não devem ser dirig-idos pedidos de artigos que não
sejam absolutamente necessários aos corpos.

Art. 508, Sórnente aos officiaes, aspirantes ou praças graduadas,
de exemplar comportamento, poderá ser permittido sahir a passeio nos
cavallos do corpo.

Art. 509. No envoltório do oíllcio, que tenha de chegar sem de
mora ao seu destino e cujo portador seja praça montada, se Iancará a
nota urgente, para justificar a marcha a galope. '

Art. 5Ia. A escripturação relativa ao pessoal do estado maior e
menor ficará a cargo do ajudante, com excepção da mencionada nas
attribuicões do secretario.

DISPOSIÇÔES 1'11 A::'isnORJ AS

Art. 5I I. No primeiro anuo de cxccucão deste regulamento, todas
as praças serão consideradas recrutas. '

Art. SI2. O estabelecido no art. r60 s6 começará a vicorar um
armo depoís da pu blicacão do presente regulamento. ~



136 AC'fOS DO PODER EXECUnVO

Art. $[3. Nos corpos em que não fór possível estabelecer a obri
.gatoríedaee 'da residencia dos officiaes nas proximidades do quartel,
deverão elles comparecer á leitura da ordem.

Art. 514- Emquanto vigorarem os quadros pro visarias con,
stantes do aviso n. 69, de 14 de janeiro de [909, as tuncções estabele
cidas neste regulamento para os sargentos de fundos, de subsistencia e
transportes, de armamento e munição, de fardamento e equipamento,
de material de saude e acampamento, serão exercidas pelos sargentos
intendentes .

Rio de Janeiro, 15 de julho de I90<).- Carlos Eugenio de A.
Guimarães ..
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DECRETO N. 7.460 - DE 15 DE JULHO DE 1909

Approva o regulamento para a Divisão de Fundos da Secretaria de Estado da

Guerra

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, de
accordo com o disposto no art. 138, lettra d, da lei n. 1.860, de
4 de janeiro de 1908, resolve approvar o regulamento que com
este 'baixa, assignado pelo general de divisão Carlos Eugenio de
Andrade Guimarães, Ministro de Estado da Guerra, para a Divi
são de Fundos da Secretaria de Estado da Guerra.

Rio de Janeiro, 15 de julho de 19°9, 21 0 da Republica.

NILO PEÇANlIA.

Carlos Eugenio de A. Guimarães,

l~egula)nen'to da Divi13âo de l-i'undos da
Secretaria de Estado da G·uerr.a,

TITULO I

Da Divísão de Fundos da Secretaria de Estado da Guerra

CAPITULO I

DEFINIÇÃO

Art. 1.° A Divisão de Fundos, crcada em- substituição da
Direcção Geral de Contabilidade da Guerra, de accórdo com o
art. 2° do decreto n. 7.388, de 29 de abril de 19°9, superintende a
odo o serviço de contabilidade do Ministcrio da Guerra, tendo em
suas -attribuiçôes flscacs, economicas c financeiras, a fiscalização,
arrecadação e distribuição do que concerne a entradas e sahidas de
dinheiro, valores e qllaesquer effeitos, estendendo-se a sua acção,
no Ministerio da Guerra a todos os responsáveis perante a Fa
zenda Nacional, no território da República e f6ra delle.
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TITULO II

Da organiza.ção

CAPITULO 11

DIVISÃO

13Q

Art 2. o A Divisão de Fundos da Secretaria de Estado do
Guerra, de accórdo com o art. 7° do regulamento approvado pelo
decreto n. 7,388, de '29 de abril de 19ó9, compreheude um gabinete,
tres secções e um cofre anncxo.

CAPITULO UI

DO GABINETE

Art. 3. 0 O gabinete tem em suas attribuíções :

a) o lançamento em livros apropriados de todos os papeis e
documentos que, para qualquer fim, venham á Divisão, com de-:
claração de sua procedencia, processo que seguirem e decisões que
tivefem ;

b) o expediente de todos os actos da Divisão;
c) os termos e actas dos concursos que, para provimento de

vagas, houverem de ser realizados na divisão;
d) os termos de promessa e posse dos empregados.

CAPITULO IV

DAS SECÇÕES

Art. 4. o A's secções, immediatarnente subordinadas ao chefe
da Divisão, em geral incumbe:

a) a synopse de todos os assumptos tratados na secção com
indicação das decisões finaes que tiverem;

b) a guarda dos papeis, livros e quaesquer documentos em
quanto precisos, sendo depois remettidos para o archivo, devida
mente classificados e relacionados;

c) a tomada de contas dos.responsaveis de qualquer ordem ou
classe por dinheiros, valores e effeitos, sendo este serviço feito f6ra
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das horas do expediente e de accórdo com as instrucçôes expedidas
pelo Tribunal de Contas;

d) pa%ar certidões, em virtude de despacho e de ordem do
chefe da Divisão, das informações c documentos existentes na se
cção que não envolvam matéria de segredo da Divisão ou compro
mcttimcnto alheio.

Art. 5°. A cada uma das secções, especialmente, compete:

§ I. o A' primeira:

a) dar parecer acerca de todos os assumptos que versarem
.sobre a intellígencia de actos administrativos e interpretação de
leis e regulamentos, sobre o reconhecimento de direitos creditorios
e, em geral, sobre todas as questões que envolvam considerações
de direito publico administrativo;

b) celebrar os contractos que forem determinados e examinar
os feitos nos estabelecimentos militares, intendencias e corpos,
para serem submettidos á apreciação do Ministro e enviados ao
Tribunal de Contas, e, bem assim, reclamar pelo estricto cumpri
mento de", suas disposições, representando de modo que sejam mul
tados os infractores das clausulas. ajustadas;

c) executar todo o servico relativo ao montepio civil, desde a
inscripção dos contribuintes até a expedição dos titulas declarato-
rios das pensões aos respectivos herdeiros; -

.f!-) abrir assentamento geral de todos os responsaveis por di
nheiros, valores e quaesqucr effeitos perante o Ministério da Guer
ra, c providenciar sobre a apresentação dos livros e documentos
relativos á sua gestão, nos prazos marcados pelas disposições e or
dens em vigor, remettendo annualmeute um mappa circumstan
ciado ao Tribunal de Contas ;

e) proceder á matricula de todos os funccionarios e empre
gados da Divisão, tendo em vista o disposto no art. l°, § 14, lettra b,
do decreto n. 1.178, de 16 de janeiro de 1904;

f) liquidar o tempo de serviço dos funccionarios e empregados
civis do Ministério da Guerra c preparar os respectivos processos
de aposentadoria, de accórdo com o decreto n. II7, de 4 de no
vembro de 1892\ circular TI. 6, de 26 de" janeiro de 1894, e aviso
ll. 82} de 10 de julho de 1896, tudo do Ministerio da Fazenda;

g) proceder á contagem do tempo de magistério do pessoal
docente dos institutos militares de ensino, para concessão de grati
ficações addicionacs temporadas e jubilações nos termos dos arts. 31
a 34 do Codigo dos Institutos Officiaes de Ensino Superior e Se
cundario;

h) apurar o tempo de serviço dos operarios dos arsenaes de
guerra e do pessoal de que trata o decreto 11. 1.561, de 14 de no·
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vembro de 1906) para os cffeitos do art. 235 do decreto n , 5.118,
de 19 de outubro de 1872;

i) organizar as instrucçôes para o funccionamento das caixas
militares que forem creadas em tempo de paz e de guerra, junto ás
regiões de inspccção e de forças em observação ou operações) esta
belecendo o serviço em ordem a se poder assegurar ás forças do
exercito e estabelecimentos militares promptos é immediatos re
cursos financeiros e economicos ;

j) rever o calculo para a fixação do valor das etapas, ferragens,
forragens e dietas para as guarnições da Capital Federal e dos ER
tados, tendo em attenção as tabellas de distribuição organizadas
dela repartição competente.

§ 2.. o A 1 segunda:

a) organizar as tabellas do orçamento do ministerio, centrali
zando as parciaes deste e de todas as depcndcncias da Secretaria,
para serem 8U bmcttidas ao Poder Legislativo nas devidas épocas;

b) fazer, dentro da primeira quinzena do mez de janeiro, a dis
tribuicâo dos credites das diflcrentes rubricas orcamentarias ás
estações pagadoras que hajam de realizar despezas ã conta do Mi
nisterio da Guerra, cornprehendidas naquellas a Delegacia Fiscal
do Thesonro em Londres;

c( escripturar as despezas feitas por conta do Ministeno da
Guerra na Capital Federal, nos Estados, legações e consulados1

esta'belecendo-sc o serviço de modo a reconhecer-se prompta-
mente o estado dos creditos concedidos; .

d) classificar l de accórdo com as tabellas exp licativas da lei
orçamentaria, os documentos de receita e despeza e por elles con
feccionar os balanços mcnsacs e definitivos que tcern de ser re
mcítidos ao Thesouro Federal c Tribunal de Contas, conforme
dispõe ° decreto TI. 10. 145, de 5 de janeiro de 1889, observados
os modelos estabelecidos na circular do Ministerio da Fazenda,
n. 47, de 20 de julho de 1900;

e) demonstrar a necessidade da abertura de' credites supple
menrares, extraordinários e especiacs, com tabellas explicativas,
afim de ser solicitada do Poder Legislativo ou decretada pelo
Executivo; tendo-se em vista, quanto a este, o preceituado pelo
§ 5° do art. 70 do decreto li. :2.4°9, de 23 de dezembro de 1896,
e art. r r , § 2°, do de li. 2.807, de 31 de janeiro de 1898;

f) examinar, classificar c processar a despcza do material, quer
a que houver de ser paga no Thcsouro Federal, quer a que, com
prehcndida nas disposições da lei n. 957, de 30 de dezembro de
r902, revigoradas pelo ar t. 40 da de li. 1.84I, de 3 J de dezembro
de 1907, tiver de ser effectuada pelo cofre da Divisão;
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~) promover a indcmnização por jogo de contas dos forneci
mentos feitos aos diversos ministerios c por estes ao da Guerra;

h) liquidar e escripturar a divida activa do Ministerio da
Guerra: extrahindo as contas correntes e certidões que devam ser
enviadas ao Thesouro Federal, quando pelo mesmo tenha de ser
feita a respectiva cobrança;

i) processar e escripturar as dividas de exercícios findos e en
cerrados, nos termos da lei n , 3.23°, de 3 de setembro de 1884,
decreto n. 10.145, de 5 de janeiro ele 1889, lei n. 490, de 16 de de
zembro de 1897, e mais disposições em vigor;

j) orçar c pedir no dia 2. I de cada mez ou no anterior, si aq uelle
for feriado, as quantias necessarias á despeza do cofre, á vista da
synopse da effectuada no mez anterior .

§ 3°. A' terceira:

a) processar, para pagamento, fazendo as averbações neces
sarias em livros apropriados, todos os documentos da receita e da
despeza que houver de ser arrecadada e paga no, cofre, quer se trate
de pessoal militar e civil do Ministério da Guerra, quer do material
comprehendido nas disposições da lei n. 957. de 30 de dezembro
de IgO..t, art. 32, sendo dispensada ordem do Ministro da Guerra,
quando hajam de ser feitas em virtude de leis e regulamentos e se
achem consignadas nas tabellas orçamentárias ;

b~ ajustar contas aos officiaes e praças, aos corpos, destaca
mentos, contingentes, fuuccionarios e empregados que marcharem
da Capital Federal ou a ella se recolherem; e, bem assim, aos que es
tiverem em transito aguardando ordens do Governo, precedendo
communicaçâo das autoridades competentes, e á vista das cadernetas
ou guias, attestados e prets ;

c) providenciar sobre o estabelecimento, suspensão, augmento
e reducção de consignações, observados os dispositivos dos arts. 44
a 49 da l~i~. I -473, de 9 de janeiro de 1906 ;

d) liquidar as vantagens aos officiaes reformados;
e) impugnar o pagamento de toda e qualquer despeza que não

esteja consignada na lei do orçamento ou não tenha fundos decre
tados em lei especial;

f) passar titulas de divida de vencimento em virtude de des
pacho, submettendo-os á secção competente para o respectivo pro
cesso;

g) expedir cadernetas ou guias aos officiaes, funccionarios e
empregados civis do Ministerió da Guerra, que se ausentaram da
Capital Federal;

h) promover a arrecadação da receita a cargo do Ministerio da
Guerra;
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CAPITULO V

DO CorRE

143

Art. 7. o O cofre ficará a cargo exclusivamente do pagador e
seus fieis, sendo aquclle o unico responsável perante o Estado pelas
quantias ao mesmo recolhidas sob qualquer titulo.

Paragrapho unico . O pa~ador, para garantia de sua respon
sabilidade, prestará fiança no I'hesouro Federal, de conformidade
com as leis de fazenda e disposições em vigor, ás quaes fica sujeito
com seus fieis.

Art. 8. o A escripturação do cofre será feita sob a responsa
bilidade de um escrivão e auxiliares, tirados do quadro dos empre
gados da Divisão, e far-sc-á de accórdo com os modelos ado
ptados ou segundo as normas que forem estabelecidas pelo Minis
teria da Fazenda, na conformidade do disposto no art , 89, n . 7,
do decreto n , 736, de 20 de novembro de 1850.

CAPITULO VI

DO ARCHIVO

4rt.. 9. 0 Ao archivo , que será annexo ao gabinete, incumbe
a guarda e conservação dos livros, documentos e quaesquer papeis
findos pertencentes á Divisão.

TITULO IH

CAPITULO VII

DO PESSOAL

Art. 10. O numero e classe dos empregados da Divisão de
Fundos da Secretaria de Estado da Guerra serão os seguintes:

I chefe de divisão com a graduação de coronel;
3 chefes de secção, com a graduação de tenente-coronel ;
LO primeiros oflíciaes, com a graduação de major;
10 segundos ditos, com a graduação de capitão
10 terceiros ditos, com a graduaçrlO de l° tenente;
10 praticantes) com a graduação de ~o tenente;

I pagador, com a graduação de major;
2. fieis, com a graduação de l° tenente ;
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I porteiro;
3 continuas;
3 serventes.

Art. li. O pessoal constante do artigo anterior perceberá
actualmente os vencimentos da tabella annexa e usará, em actos de
serviço, uniforme de brim branco ou kaki, com o distinctivo creado
pelo decreto de 25 de novembro de 1892.

CAPITULO VIII

DAS ATTRIBUIÇÓES

Art. 12. O chefe da Divisão de Fundos da Secretaria de Es
tado da Guerra, sob a immcdiata autoridade do Ministro da Guerra,
tem por attribuições :

§ I. o Dirigir e inspeccionar os trabalhos da Divisão, manter a
ordem e regularidade do serviço, advertindo os empregados nos
casos de falta de cumprimento de seus deveres.

§ 2.° Corresponder-se directamente com o Ministro da Guerra
sobre todos os assumptoe a cargo da Divisão.

S3·° Requisitar do Tribunal de Contas e das autoridades supe
riores da administração da Guerra e Fazenda, em nome do Ministro,
as informações e esclarecimentos necessários para a resolução das
questões affectas á Divisão.

§ 4. o Dar parecer sobre todos os trabalhos e prestar
quaesquer informações exigidas pelo Ministro e, bem assim,
prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelos chefes
dos diversos serviços da administração superior da Guerra e da
Fazenda.

§ 5. o Cumprir e fazer cumprir prompta e felmeute as leis,
decretos, regulamentos e ordens referentes á escripturaçâo, con
tabilidade e fiscalização ou que interessem de qualquer modo á
administracâo da Fazenda no Ministerio da Guerra.

§ 6. o Informar sobre a idoneidade dos candidatos aos empregos
da repartição, propondo os que lhe parecerem no caso de merecer
accesso ,

§ 7. o Dar posse aos empregados da Divisão, ordenando por
despacho que se facam os assentamentos e matricula dos mesmos,
de conformidade CO;l1 o disposto na art. 5, letra e.

§ 8. o Proferir despachos interlocutórios e definitivos, submet
tendo á consideração do Ministro sórnente os papeis e actos que de
pendam de sua resolução.
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§ 0. o Exercer as attribuiçôes conferidas ao director de
Contabilidade do Thesouro Federal pelo art. 8°, § 1°, do
decreto n . 942 A de 31 de outubro de 1890.. em relação
ao montepio dos emprcgado do Ministerio da Guerra, assi
guando os titulosdeclaratorios de pensões autroizadas por
lei.

~. 10. Mandar passar certidões, quando lhe sejam requeridas,
com a declaração do fim a que se destinam, respeitado o dispositivo
do art. 4°, letra d.

§ 11. Distribuir os papeis que tenham entrada na Divisão e
fazer as communicaçóes que forem necessarias.

§ 1:2. Apresentar mensalmente, ou quando lhe for exigida pelo
Ministro, a demonstração dos saldos de cada uma das rubricas 01'

camentarias.
, ~ 13. Apresentar em tempo relatorio circumstanciado dos
serviços da Divisão durante o anuo anterior, acompanhado dos
mappas e elementos necessários para a confecção do que houver de
ser apresentado pelo Ministro da Guerra ao Presidente da Repu
blica.

§ 14. Propor as medidas necessarias á regularidade e .boa
marcha dos serviços affectos á Divisão, solicitando do Ministro
todas as providencias para completa execução do disposto neste
regulamento.

§ 15. Exigir dos responsaveis por dinheiros, valores e effeitos
esclarecimentos para a tomada de suas contas.

§ 16. Entender-se com tOd::1S as autoridades superiores
da Administração da Guerra, no que fôr relativo ú_regulari
dade, classificação, demonstração e processo da despeza, requisi
tando do Ministro, para cohibir abusos e desvios, as provi
dencias que não possam ser postas em pratica sem ordem- do
mesmo.

~ 17. Mandar debitar os officiaes e empregados do Ministerio
da Guerra, que de boa fé receberem indevidamente quaesquer
quantias, afim de se tornar eífcctiva a indemnizacão de conformi
dade com o disposto no art. 55 da lei 11. I 473, de 9 de janeiro de
1906, sendo, quanto aos civis, o desconto feito pela quinta parte
do ordenado.

§ 18. Mandar rubricar os livros da Divisão e os de
contabilidade de todas as repartições do Ministério da Guerra,
assiguando os termos de abertura e eucerramen:o ,

§ 19. Mandar cumprir, por despacho cscripto, as ordens do
Ministro para pagamento de despczas consignadas na lei orçarnen
taria e com credito distribuido á Divisão . No caso, porém, de não
haver credito para a dcspeza ordenada ou no de se achar esgotado

Poder Executivo - /()')I) Vol , 11. 10
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o concedido, levará o facto ao conhecimento do Ministro, que re
solverá como julgar acertado.

§ 20. Lançar o - pague-se - em todos os documentos rela
tivos a vencimentos e outras despezas que hajam de ser eflectuadas
pelo cofre.

§ 21. Authenticar as guias ou cadernetas que forem entregues
aos officiaes, corpos ou contingentes e empreg-ados civis e militares
que marcharem para fóra da Capital Federal, remettendo
na primeira opportunidade, á estação de Fazenda competente
ou caixas militares as que não puderem ser entregues aos
respectivos proprietarios antes da marcha.

§ 22. Apurar e subrnetter ao julgamento do Tribunal
de Contas, com seu parecer, os processos de tomada de
contas dos responsáveis J observadas as disposiç6es do regu
lamento anuexo ao decreto 11 2.409, de 23 de dezembro
de 1896.

§ 23. Remetter ao Ministro, no dia 21 de cada mez ou no
anterior, si aquelle fór feriado, o orçamento da dcspeza mensal e
a synopse da efíectuada no mez anterior, afim de ser soli
citado do Ministério da Fazenda o necessário supprimento de
fundos.

§ 24. Fazer representar a Divisão, conforme fór con
veniente, em todos os conselhos de fornecimentos ou eoncur
rendas que para qualquer fim se realizarem na Capital Fe
deral.

§ 25.,Designar os empregados que tenham de servir no gabi
nete, secções, cofre, archivo e caixas militares, removendo-os de
umas para outras destas dependencias, segundo a conveniencia do
serviço.

§ 26. Participar immediatarnente ao Ministro qualquer
falta ou acto criminoso que occorrer na Divisão, afim de
se promover a responsabilidade de quem o praticar, quer
se trate de funccionarios da mesma, quer de pessoas es
tranhas.

§ 27. Inspeccionar o ponto dos empregados, fazendo no
mesmo as notas que se tornarem precisas, e julgar as faltas de com
parecimento ao trabalho.

Art. 13. O chefe da Divisão em seus impedimentos e faltas
será substituido pelos chefes de secção, segundo a ordem de suas
antiguidades.

Art. 14. Aos chefes de secção compete:

§ 1.°. Distribuir, dirigir c fiscalizar, de accórdo com o presente
regulamento e ordens do chefe da Divisão, os trabalhos da secção,
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procurando aproveitar para o bom desempenho dos mesmos as
aptidões espcciaes de cada um dos empregados.

§ 2. o Examinar e inspeccionar todos os serviços a cargo de sua
secção, fazendo corrigir ou corrigindo os erros ou defeitos que en
contrar.

§ 3. o Dar sua opinião sobre os negocies que, pertencendo á
secção, tiverem de subir a despacho, ou sobre aquelles que forem
commettidos ao seu exame.

§ 4. o Conferir as cópias e authenticar as certidões que forem
passadas na secção.

§ 5. 0 Solicitar do chefe da Divisão as providencias necessarias
ao regular andamento dos trabalhos.

§ 6. o Apresentar em tempo ao chefe da Divisão ° relatorio
circumstanciado dos serviços da secção durante o anuo anterior,
acompanhado de todos os mappas e elementos necessarios para a
confecção do que houver de ser apresentado pelo mesmo ao Ministro
da Guerra.

§ 7. ° Responder perante o chefe da Divisão pela disciplina,
ordem e regularidade do serviço, representando, por escrípto,
quando entenda que os empregados tenham incorrido em alguma
falta grave, sob pena de tornar-se responsável, si o não fizer, pelas
consequcncias da mesma;

§ H.o Prestar aos demais chefes de secção e requisitar dos mesmos
todas ~s informações que forem necessarias para o,perfeito desem-
penho de suas attribuicôes ,

Art. 15. Os chefes de secção serão substituídos em seus impe
dimentos ou faltas pelos lOS officiaes da própria secção, segundo a
ordem de antiguidade na mesma, e) na falta destes pelo que for de-
signado pelo chefe da Divisão '

Art. 16. Aos officiaes, que serão auxiliados pelos praticantes,
cabe executar todos os trabalhos que lhes forem distribuídos pelos
chefes de secção sob cujas ordens servirem, sendo responsáveis
pelos erros de calculo, omissão de notas ou de lançamentos pro
prios á escripturação e de informações e esclarecimentos sobre os
trabalhos a seu cargo.

Art. 17. Incumbe ao pagador :

§ I. o Receber, precedendo ordem do chefe da Divisão, as
quantias que mensalmente forem destinadas ás despezas do cofre,
as que provierem da arrecadação da receita a cargo do Ministcrio
da Guerra e bem assim as decorrentes de indemnizacôes, restitui
ções e outras que lhe forem entregues com guia ou conhecimento
processado na 3a secção.
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§ 2. o Receber c entregar, com as mesmas formalidades, em
conta especial, os depositas' de concurrencia ou contractos semes
traes e annuaes do Ministério da Guerra.

§ 3. o Effcctuar o pagamento de todos os documentos que lhe
forem apresentados devidamente processados na 3a secção com
o - pague-se - do chefe da Divisão. Quando, entretanto, taes
documentos contenham rasuras, emendas, entrelinhas, ou cousa
que duvida façam, ou nelles reconheça vicias que denotem falsidade,
cabe-lhe o dever) sob pena de responsabilidade, de apprehcndcl-os,
devolvendo-os incontinente ao chefe da Divisão para que a respeito
providencie como no caso couber.

§ 4'° Lançar immediatamente em todos os documentos que
pagar, em logar que não possa ser viciado, o seu _. pago - rubri
cado, passando-os em seguida ao escrivão para os competentes lan
çamentos.

§ 5. o Recolher ao Thesouro Federal, até o dia :2I de cada
mez, a receita que houver sido arrecadada no rnez anterior C1 no
encerramento do exercício, o saldo que existir em seu poder.

§ 6. o Proceder) em presença do chefe da 'la secção c na sua
falta em presença de outro designado pelo chefe ela Divisão, que
authenticará o acto, ao balanço do cofre no dia I:=; de cada mez , ou
no anterior si aquelle for feriado, e sempre que o chefe da Divisão
cxigir ,

§" 7. o Propor ao chefe da Divisão os fieis com os quaes houver
de servir e o que deva substituil-o em seus impedimentos, afim de
ser a proposta submettida á resolução do Ministro.

Art. 18. O pagador será coadjuvado pelos fieis nos paga
mentos que houver de fazer e em tudo que for de sua competencia ,
os quaes fieis, servindo sob sua responsabilidade exclusiva e fiança,
lhe prestarão contas diariamente.

Art. 19. O pagador e fieis, quando forem effectnar paga
mentos fóra da repartição, terão direito a transporte c comedorias i:
conta das despezas miudas e de prompto pagamento.

Art. 20. Tem por attribuiçóes o escrivão:

§ I. o Fazer escripturar a receita e despeza do cofre nos livros
mensacs - Diário - e auxiliares, á vista dos documentos legaes
que lhe forem apresentados pelo pagador 1 assignando com o mc:::,\11O
os lançamentos diários.

§ 2. o Conferir diariamente os documentos pagos que se achem
de accôrdo com o disposto no § 4° do art. 17 e verificar os respe
ctivos saldos, entregando ao chefe da Divisão no dia immediato,
até as 3 horas da tarde, o balancete da receita e despeza do dia
anterior.
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§ 3. o Lavrar em livro próprio os termos de exame e confe
rencia de dinheiro e mais valores existentes no cofre a cargo do
pagador) á vista das notas apresentadas pelo chefe d~ secção que
presidir ao balanço.

§ 4. o 'Passar quitação das quantias recebidas pelo pagador,
uma vez comprchendidas na ultima parte do § Iodo art. 17.

S 5. o Rernetter á segunda secção, depois de escripturados,
numerados e relacionados, os documentos da receita e despeza para
o exame, classificacâo e balance.

Art. :2I. No desempenho dos serviços a seu cargo, o escrivão
será auxiliado pelos empregados que se tornarem neccssarios, a juizo
do chefe da Divisão.

Art. 22. Ao archivista compete:

§ I. o Conservar em boa ordem) sob a sua guarda e immediata
responsabilidade, todos os livros e documentos, impressos ou ma
nuscriptos, existentes no archivo, c os que forem ao mesmo reco
lhidos por ordem do chefe da Divisão ou pelos chefes de secção, con
forme o disposto no art. 4° 1 lettra b.

§ 2. o Organizar o catalogo dos livros e documentos, discrimi
nando-os por classes segundo a sua procedencia e de modo a poder
promptarnente satisfazer as ordens do chefe da Divisão e as requi
sições que lhe forem dirigidas pelos chefes das secções.

~. 3. o Distribuir pelos empregados, segundo as instrucçóes que
receber do chefe da Divisão, os livros e documentos para a tomada
de contas e arrecadal-os com os com petcntes relatórios, findos os
prazos estipulados.

§ 4. o Informar sobre o que constar dos documentos e livros
existentes no archivo e passar certidões á vista de despacho.

§ 5. o Cuidar da conservação dos livros e documentos que se
acharem sob sua guarda, solicitando as providencias que se
tornarem necessarias para evitar qualquer deterioração ou extravio.

Art. ~3. Ao porteiro incumbe :

.. ~ I. v Abrir e fechar as dependcncias em que tunccionar a
DIVIsa0.

~ :2. o Cuidar do, asseio c arranjo da Divisão, tendo sempre
providas do necessario as mesas dos empregados.

§ 3. o Receber toda a correspondencia, papeis, livros e mais
documentos que forem remettidos á Divi-ão ,

§ 4. o Expedir a correspondencia offícial c ter sob sua g'uarda
e vigilancia o livro da porta. <

.8 5· o Encaminhar as partes e dirigir e fiscalizar o serviço dos
contrnuos e serventes, participando em tempo ao chefe da Divisão
as faltas ou abusos «ue os mesmos praticarem.
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Art. 24. Tanto o porteiro como os continuos e serventes
deverão comparecer na Divisão uma hora antes da marcada para
o começo dos trabalhos.

CAPITULO IX

DAS NOllmAçÓES

Art. 25. Os chefes da Divisão e secções, o pagador e os offi
ciaes serão nomeados por decreto; os fieis, praticantes, porteiros c
continuas por portaria do Ministro da Guerra e os serventes serão
admittidos pelo chefe da Divisão.

Art. 26. As nomeações dos chefes da Divisão e secções, pri
meiros e segundos oíficiaes, são sujeitas á promoção.

Paragrapho unico. Essas promoções se farão sob principio de
merecimento, servindo a antiguidade de classe unicamente para
desempate no caso em que seja considerada a igualdade de mereci
mento; e, estabelecido esse critcrio, quando se verifique a mesma
antiguidade de classe.. se attenderá, então, á antiguidade absoluta
dos empregados como funccionarios públicos.

Art. 27. Constituem merecimento para o effeito do artigo
anterior e seu paragrapho:

a) frequencia constante do empregado nos trabalhos da Di
visão .1\

b) nunca haver incorrido em alguma das faltas ou penas com
minadas neste regulamento;

c) provada competcncia no desempenho dos serviços que lhe
forem attribuidos, demonstrada no zelo e dedicação pelos trabalhos;

d) cabal desempenho de commissóes por sua natureza impor
tantes.

Art. 28. As promoções aos cargos de terceiros officiaes e no
meações de praticantes só poderão recahir em pessoas habilitadas
em concurso, prestado de accórdo com as disposições deste regu
amento.

CAPITULO X

DOS CONCURSOS

Art. 29. O concurso de primeira cntrancia, a 'Lue se sujeitarão
os pretendentes ao provimento dos cargos de praticante, constará
das seguintes materias: portuguez, franccz, inglcz, arithmetica,
algcbra até equações do 2° gráo (inclusive), geographia, historiá do
Brazil e cscripturação mercantil.
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Paragrapho unico. Este concurso será valido por um anno,
durante o qual só poderão ser aproveitados nas vagas que sobre
vierem os candidatos que, pelo menos, tiverem o mesmo numero
de pontos que os nomeados.

Art. 30. Para o concurso de segunda entrancia , necessário ao
provimento do cargo de 3° official, serão exigidos principios rudi
mentares de contabilidade publica, legislaçfw de Fazenda, princi
palmente quanto á tomada de contas de responsáveis, noções de di
reito publico e administrativo e pratica dos serviços affectos ás
seccôes.

, Art. 31. Poderão ser dispensados do concurso de primeira
cntrancia os diplomados pelos estabelecimentos de instrucção su
perior e secundaria da República e, bem assim, os que possuirem
o curso preparatório das escolas militares; não sendo, porem,
dispensados, sob nenhum pretexto, do concurso de segunda en
trancia.

Art. 3~L A mesa examinadora será. constituida pelo chefe
da Divisão, como presidente, e por examinadores, nomeados pelo
Ministro, que organizarão, no acto do concurso, uma lista de
pontos sobre que deverão versar as provas exigidas.

Art. 33. Serão observadas as seguintes regras na realização
dos concursos:

a) a inscripção será annunciada pelo prazo de 30 dias, a contar
da data do edital, que será publicado duas vezes por semana, sendo
a ultima na véspera do encerramento;

b) á inscripção serão adrnittidos os candidatos que, mediante
requerimento, escripto do proprio punho c dirigido ao Ministro,
provarem ter a idade mínima de 18e maxirna de 25 annos, ser
vaccinados ou revaccinados e ter bom procedimento moral e civil,
observada a disposição do art. 179 do regulamento expedido com o
decreto' n. 6947, de 8 de maio de 1908;

c) o segundo requisito dos mencionados na Iettra anterior,
provar var-se-ha com o attestado do delegado de policia, da res
pectiva circumscripção ou de duas pessoas de notaria consideração
social, affirmando todos de modo positivo o bom procedimento do
candidato; ficando isento da exhibição daquellas provas o candidato
que já exerça funcção publica;

d) no impedimento do candidato, se permíttirá a inscripçâo
por meio de procuração legalmente estabelecida;

e) findo o prazo do edital nenhum candidato será admittido á
inscripção, que se considerará encerrada;

f) organizada a lista dos candidatos inscriptos, serão desi
gnados o dia e hora para começo dos trabalhos, fazendo-se com
anteccdcncia os necessarios annuncios.
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Art. 34- Na prestação das provas exigidas se observarão os
seguintes preceitos;

a) as provas serão cscriptas e oraes e para cada materia será
designado um examinador privativo, podendo servir os fuucciona
rios da Secretaria;

b) as provas cscriptas serão realizadas em dias sncccssivos ;
c) durante as provas do COIlCurSO o candidato não poderá ter

communicação com pessoa alguma, nem fazer uso de notas ou apon
tamentos, podendo, entretanto. na prova de Iinguas, pedir ao exa
minador, em papel á parte e assignado, os significados de que neces
sitar, até o numero ele I~, nota esta que será appensa á sua prova;

d) o candidato que assim não proceder ou que se retirar de
pois de iniciadas as provas será excluído do concurso;

e) os pontos para as provas escriptas constarão: de um dictado
e analyse, quanto á lingua portugueza ; versões de trechos esco
lhidos de prosadores brazileiros e portuguezes, quanto ás cstran

.geiras; exercicios práticos em relação ámathernatica e escriptnração
mercantil; e descripção da parte referente á geographia c histeria ;

f) as provas escriptas serão feitas em papel rubricado pelo
presidente da commissào c fiscalizadas por dons examinaderes ,
que se revezarão durante as horas do trabalho;

Q") findas as provas em cada dia serão encenadas em um eIl
voltorio lacrado e rubricado por todos os membros da commissão
exarranadora ;

h) ás provas escriptas seguir-se-hão as oraes, tarnbem em dias
consecutivos, e cada um dos candidatos tirará á sorte o ponto
sobre que deva scrarguido ;

i) a prova oral da lingua portugueza constará de leitura e ex
plicação de um trecho e sua aualyse desenvolvida; a de linguas es
trangeiras de leitura, traduccão para o portuguez e argüição sobre a
respccti va grarnmatica ; a de mathematica e escripturação mercantil
de pratica c theoria do ponto sorteado; a de gcographia e histeria
de arguição ou prelccção da parte sobre que deverá versar.

Paragrapho unico . O COllCUi'SO de 'segunda entraucia, de que
trata o art. 30 deste regimento, se effectuaiá segundo as normas
preestabelecidas, prestando-se igualmente provas escriptas e oracs
das materias exigidas.

Do [ulçamento das provas do concurso

Art. 35. O acto do julgamento das provas do concurso e
classificação dos concurreutes se revestirá destas formalidades :

a) terminadas todas as provas, a comrnissão se reunirá no dia
seguinte, afim de proceder aos trabalhos do julgamento;
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b) cada examinador lançará nas provas escriptas, segundo o
seu parecer, as notas avaliadas por gráos de-o a 10-; declarando
também, segundo esta discriminação, a nota referente á oral; datará
e assignará esta declaração;

c) o candidato que obtiver gráo o em qualquer das provas
não será classificado;

d) em seguida se procederá á classificação dos candidatos ha
bilitados, c, para este eífeito, serão addicionados os pontos obtidos
pelos candidatos de accórdo com a lcttra b;

e) o secretario da mesa examinadora, que será designado
dentre os empregados da Divisão, lavrará uma acta circumstan
dada de todas as occurrcncias havidas nos trabalhos do concurso;

f) depois de assignada a acta a que se refere a lettra anterior
por todos os membros da comrnissão examinadora, será remcttida
ao Ministro, com os papeis referentes ao concurso, e bem assim a
classificação feita de teB-Qs os candidatos.

CAPITULO XI

DO TK\lPO , ORDEi\\. E EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Art. 36. O expediente da Divisão de Fundos começará ás
10 I i2 horas da manhã e terminará ás ?> 1/'2 da tarde, podendo, en
tretanto' ser prorogado por mais umà hora, si assim julgar con
veniente o chefe da Divisão, tendo em vista a urgencia dos serviços.

Paragrapho uni co . Quando a prorogação for além de. uma
hora, perceberão os empregados, a titulo de comedorias, metade
da gratificação correspondente aos seus cargos.

Art. 37. Os empregados, exccptuado o chefe de Divisão, as
siguarão o livro do ponto durante a primeira hora que anteceder ú
marcada para o começo do expediente e, á sahída, findo ou não
este, o rubricarão.

Art. 38. O processo de que trata o art. SO, § 3°, consistirá
no exame moral c arithmetico dos documentos.

§ I. o Os, erros ~e calculo serão corrigidos a tint~ carmim pelos
empregados incumbidos do processo e resalvades a margem dos
documentos. Os que forem encontrados no corpo dos documentos
ou em. seus dizeres não poderão ser emendados e motivarão sua
recusa, como recusados serão aquellcs em cujo exame moral se no
tar ausencia de formalidades substanciaes.

~ 2. o Os documentos processados na Divisão, que houverem
de ser presentes ao pagador, levarão a nota de terem sido exami
nados, conferidos e averbados 110S livros respectivos pelo emprc~
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gado que fizer o trabalho, com a declaração, por extenso, de sua
importancia liquida.

Art. 39. O pagamento das ferias dos operarias, quaesquer
que sejam ellcs, será sempre feito, dentro da primeira quinzena do
mez, pelo pagador ou seus fieis, aos proprios operarias, em presença
dos é-mpregados designados para esse serviço, dos apontadores,
mestres e officiaes engenheiros encarregados de obras.

§ I. o O pagamento de que trata este artigo será annunciado
previamente) de accórdo com os directores do arsenal e fabricas e
engenheiros encarregados de obras.

§ 2. o OE' operarias que não comparecerem ao pagamento 110

dia designado só poderão receber os seus salários no cofre da Di
visão á vista de attestados.

§ 3. o No processo para pagamento das férias se inclue a con
ferencia destas com os pontos, os quaes serão authenticados pelas
autoridades a que se refere o § 1°.

Art. 40. Os empregados incumbidos dos processos, quer se
trate de recibos, facturas, folhas, ferias, prcts e outros documentos
de despeza, quer de informações que a determinem, ficam responsa
veis pelas quantias que de mais forem despendidas em consequencia
de erros e vicias que commettercm no exame e informações,
quando se não possa proceder á devida indemnização por parte
dos que houverem recebido a mais.

P'\tagrapho unico . Não se comprehendem nesta disposição
os erros teucionaes, sujeitos a penas.

Art. 41. No processo dos papeis que transitarem pela Di
visão se observará a mesma fórma de proceder, iniciando-o a pe
tição ou oíficio que lhe der origem, e seguindo-se os demais papeis
relativos ao assumpto de que se tratar, todos em devida ordem
chronologica e convenientemente numerados em serie ascendente,
de modo que a sua progressiva leitura vá naturalmente orientando
o julgamento do pedido ou questão proposta.

Estes processos serão incluidos em uma capa que os preserve
e da qual deverão constar, em resumo, a natureza do assumpto e
sua procedencia .

CAPITULO XII

DOS VENCIMENTOS, DESCONTOS POR FALTAS E SUBSTITUIÇÕES

Art. 42. Os empregados da Divisão terão os vencimentos di
vididos em duas partes, constituindo 2/3 ordenado e 1/3 grati
ficação pro labore.
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Art. 43. Não soffrerá desconto algum em seu vencimento o
empregado que deixar de comparecer ao serviço:

a) por se achar enfermo de molestia grave e prolongada,
comprovada por uma cornmissão medica e por dons funccionarios
da Divisão, dependendo o abono de ordem escripta do Ministro,
sob proposta do chefe da mesma;

b) por haver sido encarregado pelo chefe da Divisão de qualquer
trabalho ou commíssão ;

c) por estar em serviço geral e obrigatorio em virtude de pre·
ceito de lei.

Art. 44. O empregado que faltar ao serviço sem participar o
motivo ou delle se retirar sem autorizacáo do chefe da Divisão
perderá todo o vencimento. '

Paragrapho unico. Nas mesmas condições ficará o empregado
que acceítar qualquer com missão estranha ao Mimsterio da Guerra.

Art. 4S. O empregado que faltar por motivo justificado per
derá somente a gratificação.

§ I. o Consideram-se motivos justificados:

a) enfermidade comprovada do empregado ou de pessoa de sua
família, considerando-se como tal pae, mãe, mulher e filhos;

b) nojo e gala de casamento, esta até sete e aquelle até oito
dias.

Art. 46. O desconto por faltas, no caso de serem successivas,
se cs'\enderá aos dias que: não sendo de serviço, estiverem con
prehcndidos no período das mesmas faltas.

Art. 47. Nas sub stituiçôes, áexcepção das decorrentes de férias,
os substitutos perceberão os seus vencimentos e mais a gratificação
do substituido até perfazer o vencimento total deste, segundo o dis
posto na lei n . 834, de ,')0 de dezembro de 19°1, art. 28, e aviso
circular do Ministerio da Fazenda 11. 234, de 26 de abril de 1879.

Art. 48. O empregado quc interinamente exercer o lagar vago
ou aquelle cujo proprietario não tenha direito a vencimento algum,
receberá este integralmente em lagar do seu, que perderá.

CAPITULO . XIII

DAS LICENÇAS

. .Art. 49. Os empregados da Divisão poderão obter licença do
Ministro da Guerra até um anno.

Art. 50. A licençaserá sempre concedida com vencimento, quer
s.cja para tratamento de moles tia do empregado) quer por outros mo
Uvas.
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§ I. o A licença por motivo de molestia será concedida com o
ordenado e a metade da gratiücação até seis mezes e só com o or-
denado dahi até um anno. >

§ 2. o Em cases que não sejam de moléstia, o desconto será
feito da quinta parte do ordenado até tres mezes, da terça parte
até seis e da metade até um anno .

Art. SI. O tempo das licencas reformadas ou de novo conce
did~s aos empregados dentro de um anuo contar-se-á para os
effeitos do artigo anterior.

Art. 52. Toda licenca concedida entende-se para ser gosada
onde convier ao empregado no interior da República, sendo que,
no caso de ser dada para gosar no exterior, a portaria o determinará.

Art. 53. A portaria de licença deve ser apresentada ao
cumpra-se - do chefe da Divisão dentro de 30 dias da sua con
cessão t sob pena de ficar sem effeito ,

Art. 54. O empregado licenciado, que for promovido antes
de entrar no goso da 'licença, terá direito a perceber o ordenado do
lagar de accesso, si puderapresentar a portaria ao - cumpra-se
no prazo referido no artigo antecedente.

Ar1. 55. O empregado que, finda a licença, não se apre
sentar á Divisão, perderá todo o vencimento, ainda que dê parte
de doente.

Art. 56. Não será concedida licença ao empregado que ainda
não tiver" entrado no cflectivo exercício do seu cargo.

CAPITULO XIV

DAS APOSENTADORIAS

Art: 57. A aposentadoria dos empregados da Divisão regu
lar-se-á pelo decreto n . 117, de 4 de novembro de 1892, e in
strucções expedidas com a circular do. Ministerio da Fazenda
11. 15, de 26 de janeiro de 1894.

Art. 58. Serão contados como serviços uteis para a aposen
tadoria e addicionados aos que forem prestados na Divisão os que
o empregado houver prestado em qualquer tempo:

a) no exercício de empregos ou cargos publicas de qualquer
natureza de nomeação do Governo c retribuidos pelo Thesouro
Federal;

b) no exercito ou na armada como praça de pret ou official,
si já não tiver sido incluído o respectivo tempo de serviço em
reforma militar com vencimento;
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c) como addido, por suppressão de lagares, a qualquer repar~

tição publica federal;

d) em repartições administrativas provinciaes, estaduaes ou
municípaes da Capital Federal, em conformidade do disposto no
art. 40 do decreto 11. 2.343, de '29 de janeiro de 1859, e art. 24,
n . 2, do de n. 4.153, de 6 de abril de 1868;

e) como auxiliares, na conformidade do disposto na lei TI. 1,980,
de 22 de outubro de 1908.

Art. 59. Na liquidação do tempo de serviço não se descontará
o tempo de interrupção pelo exercício de quaesqucr outras funcções
publicas em virtude de nomeação do Governo, de eleição popular
ou de preceito de lei; mas será descontado o tempo de faltas por
molcstia, excedentes de 60 dias em cada anno , o de licença
excedente de seis mezes e o de faltas IÚO j ustificadas.

Art. 60. O tempo de serviço prestado pelos empregados da
Divisão junto ás forças de observação e em operações de guerra,
externa ou interna, será contado pelo dobro para a aposentadoria,
na conformidade do disposto na lei n. 2.556, de 26de setembro de
1974~ art. 9°, S P. ,

Art. 61. O empregado cmquanto estiver afastado do exerci
cio aguardando aposentadoria, só terá direito ao ordenado, ainda
que, por contar mais de 30 aunos, tenha direito á aposentadoria
com maior vencimento.

CAPITULO XV

DAS PENAS DISCIPLlNARES

Art. 62. Os empregados são passíveis das seguintes penas:
adverteucia c suspensão, impostas, aqueIla pelo chefe da divisão ou
secção c esta pelo Ministro.

Art. 63. 1\ pena de suspensão será applicada nos seguintes
casos:

a) desobcdicncia, negligencia e falta de cumprimento de de
veres;

b) falta de comparecimento, sem causa justificada, por oito
dias seguidos ou por 15 dias interpolados durante o mesmo mez ;

c) prisão por motivo não justificado.
d) cumprimento de pena que obste ao desempenho das funcçôes

do empregado;
e) pronuncia em crime commum ou de responsabilidade;
j) necessidade de suspensão como providencia preventiva ou

de segurança.
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Art. 64. A suspensão, excepto a preventiva, que trará a pri
vação da gratificação, determinará a perda do vencimento] com a
circumstancia de que a decorrente da pronuncia dará logar á perda
da metade do ordenado] além da gratificação até final conde
mnação ou absolvição, sendo neste ultimo caso restituida a metade
do ordenado não recebida.

TITULO IV

CAPITULO XVI

DAS CAIXAS MILITARES

Art. 65. Nas grandes regiões de inspecçáo e junto ás forças
de observação e em operações de guerra, ou em casos especiaes,
poderão ser creadas caixas militares, a cargo de chefes-pagadores ,
por intermedio das quaes a Divisão de Fundos realizará a effectiva
fiscalização da receita e despeza do Miuisrerio da Guerra, assegu
rando ás forças do Exercito e estabelecimentos militares, no terri
torio da República e fóra delle, promptos e immediatos recursos
pecuniários.

Art. 66. As caixas a que allude o artigo anterior serão subor
dinadas á autoridade militar mais graduada da região de inspecção
em que Í'unccionarem ou ao commando em chefe das forças de
observação ou em operações de guerra.

Art. 67. Nenhuma- despeza será effectuada pelas ditas caixas
sinão de accórdo com os preceitos estabelecidos no presente regi
mento, ordens especiacs do Ministro da Guerra e das autoridades
referidas no artigo anterior, circumscriptas estas ás disposições do
art. 48 da lei de 4 de outubro de 1831 c art. r>, ns. I a 6'e 9, do
decreto n. 158, de 9 de maio de 1842 .

. Art. 68. As caixas militares serão suppridas de numerario
pelas delegacias fiscaes do Thesouro Federal e alfandcgas. á conta
de creditas ás mesmas distribuidoe, ou como fór accordado entre o
Ministro da Fazenda e o da Guerra, sendo o processo o mesmo
qne manda este regulamento observar em relação aos supprirnentos
feitos pelo Thesouro Federal á Divisão de Fundos.

Art. 69. Até o dccimo quinto dia util de cada mez remetterão
as caixas militares á Divisão de Fundos o resumo e o balance da
receita e despeza do mez anterior, acompanhados do livro - Diario
-e das primeiras vias dos documentos comprobatórios para verifi
cacáo dos saldos e tomada de suas contas.

, Art. 70. As autoridades a que se refere o art. 66, uma vez
por mez, sem aviso prévio, e sempre que julgarem conveniente,
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usando da faculdade que lhes confere o art. 5° do regulamento ex
pedido com o decreto n. 7.053, de 6 de agosto de 1908, mandarão
proceder a balanço nos cofres das caixas militares e desse acto se
lavrará um termo que será enviado ao Ministro da Guerra.

Art. 7I. Todos os pagamentos que pelo presente regulamento
são attribuidos á Divisão de Fundos podem ser feitos, no limite de
suas operações, pelas caixas militares.

Paragrapho unico . Quando se tratar, porém. de forças de
observações e em operações de guerra, cabe-lhe mais a attribuição
de realizarem o pagamento' de todo o material} mediante ordem
expedida pelo commando em chefe das mesmas forças e em pre
sença de documentos lcgaes.

Art. 72. A escripturaçáo, contabilidade e fiscalização da re
ceita e despeza ; o exame moral e arithmetico de todos os documen
tos submettidos ao seu processo; a liquidação e exame das contas
dos responsáveis que tenham recebido dinheiros dos cofres das
caixas militares; organização dos orçamentos e balanços, demons
traccões, synopses e quaesquer tabellas explicativas; as informa..
ções e esclarecimentos que forem concernentes aos assumptos que
houverem de ser tratados na Divisão de Fundos e em outras do
Ministério da Guerra; os assentamentos de todos os militares e em
pregados civis, circumscripto o serviço á região ou unidade de com
bate; a liquidação de divida activa c passiva do Ministeria da
Guerra, constituirão os principaes serviços que incumbem a essas
repartições desempenhar 1 c, em tudo, se subordinarão ás normas
prescriptas no presente regulamento e ás que em instrucçôes espe
ciaes forem mandadas adaptar.

Art. 73. As caixas militares teem competencia para requisi
tar das differentes autoridades militares e civis da região os escla
recimentos de que necessitem a bem da fiscalização das despezas.

Art. 74. Em todas as caixas militares haverá um cofre, de
que serão clavicularios o chefe-pagador e o escrivão.

Paragrapho unico. No cofre, que só será aberto na presença
dos clavicularios, se depositarão diariamente dinheiro c valores, o
livro - Diário - e as primeiras vias dos documentos de receita e
despeza, até serem enviadas para a Divisão de Fundos 1

Art. 75. Os chefes-pagadores das caixas militares serão esco
lhidos dentre os empregados de maior cornpetencia da Divisão de
Fundos e servirão em commissão, por tempo não excedente de tres
annos, salvo si julgada fór conveniente a sua perrnanencia, a juizo
do Ministro da Guerra, de quem dependem as nomeações mediante
proposta do chefe da mesma Divisão.

Art. 76. As vagas qne occorrerem por effeito da nomeação
dos empregados da Divisão para os cargos das caixas militares das
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grandes regiões, serão preenchidas na forma do presente regula
mento;

Paragrapho unico , Tacs funccionarios, uma vez dispensados
daquelle serviço, voltarão aos respectivos quadros, indooccupar o
Jogar que deixar o substituto, sem prejuizo de sua antiguidade de
classe.

Art. 77. Os empregados da Divisão de .Fundos, quando uo
meados para servirem nas caixas militares, perderão os seus venci
mentos para perceberem vencimentos e vantagens militares de com
missão technica, correspondentes aos postos em que (orem com
missionados, e a diaria que fór fixada pelo Ministro da Guerra.

Art. 78. O numero, classes e graduações dos empregados das
caixas militares serão os seguintes: '

Um chefe-pagador, l° ou 2° official da Divisão de Fundos,
com a graduação de tenente-coronel o primeiro e de major o
segundo';

Um escrivão, ~o ou 3° official, com a graduação de major 0'1°
e com a de capitão o segundo.

Auxiliares - Os sargenuos-amauuenses quc forem neccssarios,
tirados do respectivo quadro, percebendoJ alem elos seus venci
mentos, uma diaria arbitrada pelo Ministro, (b.. Guerra.

DtsPOSrçõES GERAES

Art ~ 79. O pag-amento de todo o pessoal militar ,activo e
inactivo , assimilado e civil do Ministério da Guerra, existente
na Capital Federal, será' realizado pelo cofre da Divisão, de accórdo
com as tabellas em vigor I c, bem assim, o do material compre
hendido no art. :p da lei n. 957, de 30 de dezembro de 1892.

.Art. 80. Nem um pagamento será feito sem credito distri
buido pelo Thesouro 1:ede1'al c registrado pelo. Tribunal de
Contas, salvo o caso previsto no art. 36 da lei n. I: 841J de 3 I de
dezembro de 19°7. , ,

Art. 81. Emquanto não forem creadas nas regiões de ins
pecçâo caixas .militares, o pagamento das dcspezas á conta do Mi
nisterio da. Guerra, continuará a ser feito, como até aqui, pejas de
legacias fiscaes do Thesouro Federal e Alfaudegas, que mensal
mente remetterão á Divisão de Fundos as primeiras vias dos
documentos comprobatorios da receita e despeza, acompanhadas
de balancete organizado conforme os 'modelos adoptados, para os
effeitos do art. 4°J lettra CJdesteregulamento.

Art. 8::L Nenhuma petição, quer se trate de militares, assi
milados e civis, quer de operarias c trabalhadores ao serviço do
Ministério da Guerra, terá andamento, desde que não venha á Di
visão por intermedio da autoridade competente.
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Paragrapho unico , Igual procedimento S~ lerá COIll as pe
tiçôes que, rcrnettidas pelas autoridades militares nos. Estados, uáo
vcu ha m informadas pelas delegacias fiscacs, aH~mdega'3 e caixas
militares.

Art . 83. Na tomada de contas dos rcsponsavcis por dinhciros,
valores e quaesquer cffcitos, a Divisão de Fundos procederá de
accórdo com os arts. :07 e 208 do regulamento annexo ao decreto
n. 2.4°9, de 23 de dczem bro de ]896, c circular do Tribunal de
Contas n . S, de 15 de setembro de rB99-

Art. 84. Os empregados da Divisão de Fundos tecm direito
a 15 dias uteis de férias aunualmente, seguidos ou interpolados,
queserão g-ozados sem prcjuizo da marcha do serviço.

Art. ÜS' Para as diversas cornmissócs em que se torne nc
cessaria a presença dos Iunccionarios da Divisão de Fundos não
poderão ser designados praticantes, por não possuírem o conve
niente tirociuio ,

DlSPOSIÇ()ES TRA:-':SLTORIAS

Art. 86. Os actnacs praticantes serão submcttidos a concurso,
de accórdo com o disposto no art. 25 do regulamento que baixou
com o decreto 11. 3.893, de ;) de janeiro de 19m, c, uma vez
classificados, ficarão isentos do de que trata o art. ~o do presente
regulamento e aptos para o preenchimento das subseqüentes vagas
de terceiros officiaes ,

Art. 87. Para a Divisão de Fundos passarão, eom as soas ca
tegorias respectivas, todos os empregados da extincta Direcção
Geral de Contabilidade da Guerra.

Art. 88. Os empregados terão os vencimentos a que tinham
direito pela tabella da Direcção Geral de Contabilidade da Guerra,
que acompanha este regulamento, ou outros que forem fixados pelo
Congresso Nacional para aquclla Dirccção, ora extineta.

Art. 8'). Todos os empregados do quadro terão direito ú col
lccção das leis da Rcpublica , decisões do Governo. boletim do
Exercito, boletim interno da Secretaria e Almanak Militar.

. Rio de Janeiro, r5 de julho de 1909.-Ca1-{os Ettge1l1'o de A.
Guimarã es .

TABELL.\ DOS VE;,\CD1E!\TOS ACTCAES A QCE SE l~EFERE"\l os
ARTS. r r e 88 deste regulamento

Ordcn:cdo

Chefe da Divjsâo..... . 8: 00080co
Chefes de scccão . . . . . . . 6: oc08000
Primeiros oííiciaes. . . . . . 4: oc08000

Poder Ex 'I'UI.i\"o - J9')) Vcl. 11.

G ra ti licaçâo

4: 0 0 0 80 0 0
3: oco$coo
2:COO;:::(00

Tolal

12:000S000

9:000$000
6:000Booo

II
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Segundos officiaes.•...
Terceiros officiaes .
Praticantes .
Pagador .
.. Para quebras .

FIeIs........•........
Porteiro .....•. , .....•
Continuos .

Ordenado

3: 20 0$ 00 0
2:400$000
1:800$000
4:000 $0 00

2:6008000
3: 20 0 8 0 0 0
I :300$000

Gratiücação

1:600$000
1:2008000
8oo~00o

2:000$000

1:40 0 $ 0 0 0
1:6008000

70080 0 0

Tota'l

4:.8 0 0 $ 000
3: 600$000

2:4°0 $ 0 00
6:000$000
1:000$000
4:0 00Booo
4:800 $000
2:000$000

Serventes (diaria 3$500).
Rio de Janeiro, 15de julho de 1909.-Caylos Hugenio de A.

Guimarães.

DECRETO N. 7.461 - DE 22 DE JULHO DE 1909

Abre ao Ministerio da Marinha o credito especial ele 50:000$000 parn a acquisição

de um rebocador para a Capitania do Porto do Estado do Ceará.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil :
Usando da autorização conferida no art. 9°, n. 4, lettra b, da

lei n. 2.0$0, de 3I de dezembro de 19°81 resolve abrír ao Minis
teria da Marinha o credito especial de 50: 0008000 para occorrcr ás
despezas com a acquisição de um rebocador para a capitania do
Porto do Estado do Ceará; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 1909, 88° da Independcncia c'
2Il) da República.

NILO PEÇANlIA.

Alexandrino Faria de Alencar.
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DECRETO N. 7 -462-DE 22 DE JULHO DE 1909

163

Abre ao Ministerio da Marinha o credito especial de .).'):000$, para a construcção,

no estrangeiro, 0;1. turbinu a va por, de invenção do DI", Pereira de 'Lyra,

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil :

Usando da autorização -que lhe confere o art. 9°, 11. 3, da lei
u . 2.050, de 31 de dezembro de 1908, para mandar construir, no
estrangeiro a turbina a vapor, de iuvenção do Dr , Pereira de Lyra,
podendo despender até a quantia de 60:0008, resolve abrir ao
Ministério da Marinha o credito especial de 35:000S, que se torna
sufficientc para a referida construcção .

Rio de Janeiro, 22 de julho de 'H)09, 88 0 da Indcpendencia c
21° da Rcpublica.

NlLO PE<;A~HA.

Alesandvino Faria de Alencar,

Crca muis LIma brigada de inüuuurln de gLlardas naclouacs lI;L comarca da ca pital

do E~tado da Parahyba .

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, para
execução do decreto n. 4fJ I, de 14 de dezembro de 1896, -decreta:

Artisro unico . Fica crcada na Guarda Nacional, da comarca da ca
pital do Estado da Parahyba, mais uma brigada de infantaria, com a
dcsignacâo de 2'2", a qual se constituirá de tres batalhões do serviço
<letivo, ns. 64, ó5 c 66 C, um cio da reserva, sob o n, 22, que se orgu
nizarão com os guardas qualificados nos districtos da referida comarca;
revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 22 de julho de IljO<)1 (mo da lndcpendcncia e :J1o da
República.

NILO PEÇAi\;UA.

Esmeraldino Ol,nnpio de Torres Bandeira,
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DECRETO N. i .464..,.... DE: ~'2 DE jur.no DE 19à9

Crb mais um; bl'lgadil Uéinfantu ria de guardus nncionacs na comarca da capital
'do Estado da D:l\I'a.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, para
execução do' decreto 11. -1-3 r, de' q de dezern bro de' 18<)6, decreta :

Artigo unico. Fica crcada na Guarda Nacionaldacomarca da ca
pital do 10stado da' Bahia mais uma brigada de infantaria.: com à dcsi
'gnação de 180"', a qual se 'constituirá dctresbatalhões do serviço
activo, 'ns. 53!3, 539 e 540, e 11m do da, reserva, 'sób: TI. J80, que se
organizarão CQlÚ os guardas quali ficados nos districtos da referida co-
rnarca: revogadas as disposições em contrario." ,

Rio de' Janeiro, ~J ele julho de T90), ngo da Indcpendencia C,:? I:l, <ia
República. '

,\'ILO PE\X\II.\.

Esmcrildino Olympio de Torres Ban.ieira,

DECRETO N. ':.465 - DE 22 DE JVUW DE 1909

j.lm: ao Miuistcrio J,l ]u,;tiç:t e Ncgocíos Interiores O credito especial

11):--1258" para pagarncnto dos subsídios que deixou de receber Justo Leite

Cucrmout ,

o Presidente da República dos Estados Unidos do Braail, tendo
'ouvido o' Tribunal de Contas,' nos termos' do art. 70,--~ S(), do regu
lamento approvado pelo decreto n . 2.409, de 23 de-dezembro de 1B96,
resolve, á vista do art . 3 'da lei n. I. g4 I, de :3 I de dezembro de 19°7,
revigorado pelo' art. 6°'da 'lei n. '2.°50, de '31 de dezembro de 190U,
.abrir ao Mínístcrio da Justiça 'e Negocias 'Interiores o credito especial
de 19:4:2~$, para. pagamento dos subsídios quej usto Leite Chermont
deixou de receber, nos períodos de 4 de maio a 30 de dezembro d~

Il:~9.) e de' L~,' a 3 r de inala ÔC ÍB9Ó, na qualidade de senador pelo Es
tado do Pará.

Rio de Janeiro, ~ 2 de julho de 190t), 880 da. Independcncía c' 2 F da
República.

N1LO PEÇAi\llA.

Esmeraldino Oly mpío de Torres Bandeira.
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DECRETO N. 7.466 - DE ~2 DE JUr,nO DE 1909

Abre- .10 Mlnistcrio d:t JL1Stiç:l e KCg'ocios Interiores O credito especial ele

li: ~5').~. In r:t r.1g:l111':'1 to d ; S~\ bsi.l ios q '.I'': deixou de receber o senador
Severino do~ Sa ntos Vicir.i .

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvídoo Tribunal de Contas, nos termos do art. 7°, ~ 5°, do regula
menta approvado pelo decreto n . 2.4°9, de 23 de dezembro de 1896,
resolve" á vista do 3rt.H· da lei n. [.'84 I,' de 3r de dezembro de 1907,
revigorado pelo art. 6') da lei ll. 2.050 de 3I'-de dezembro de J<)08,
abrir ao Ministério da Justiça e Ncgocíos Interiores o credito especial
de I t :2.S0$, para pagamento. dOS subsidias, relativos aos períodos de 16
de outubro a 3 de novembro de I8C)I, de T3 de ~tembro a [2 de no
vembro de 1892, de I a 25 de setembro de 18Q3 e em. 3[ de maio a 14 de
.i ulho de 1895,'que-deixou de receber o senador Severino dos Santos
Vieira como deputado, pelo Estado da Bahia, de 1891 a 1893,e como
senador pelo mesmo Estado em 1895.

Rio de Janeiro, 22 de julho de '9°9, fiRO da Indcpendencia c -::llO
da República.

NILO PEÇAXUA.

Esmeraldino Olympío de Torres Bandeira.

DECRETO N. '(.467 - DE 23 DE JULHO DE 1909

Approva os planos c os orçamentos r.l!".:!. construcção de pontes de-madeira c

postes tclcgra phicos de madeira nu linha Icrrca ele Baúru a Ita pura ,

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, atten
dendo ao que requereu a Companhia de Estradas de Ferro Noroeste do
Brazil, decreta : ,

Artigo unico . .Ficam approvados os planos c. os orçamentos que
com -este baixarn.rrubricados pelo dírector geral de Obras e Viação da
Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas, para construcçãode
pontes de madeira e postes: tclegraphicos de madeira, _na linha térrea
de Baurú a Itapura, de que é concessionaria aquela companhia.

Rio de Janeiro, '2~ de julho de 1909, m~() da Indcpcndcnciae ~lo da
Republica. . -

NILO PEÇA NUA •

Francisco 84.
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Approva o plano de uniforme Licultntivo para os .socios das sociedades ele lira

incorporadas :l Conledcrucão do Tiro Brazlkiro.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil:

Resolve approvar O plano de uniforme facultativo para os sacias das
sociedades de tiro incorporadas Ú· Confederação do Tiro Brazileiro ,
plano que com este baixa, assignado pelo general- de divisão, Carlos
Eugenio de Andrade Guimarães, .\Unistro de Estado da Guerra.

Rio de janeiro, 22 ele julho de '9°9, m~o da Indepcndcncia e 21 0

da República.

N[LO PE(,;,\':'\Il:\.

C':rr[os HII{;-cJlio de A. Guimardes .

Plano de uniforme facultativo para os socios das sociedades de
tiro tncorpadas á Confederação do Tiro Brazileiro, approvado
por decreto n. 7.468, desta. data.

ESPEClFlCAÇ{)ES

Chapéo -- Em feltro de cór verde-diplomata igual ú do panno adop
tado para o fardamento.

Feitio - O mesmo do chapéo adaptado para () uniforme kaki ,
tendo porém, a aba esquerda levantada e segura á copa por um colchete
de pressão.

Em volta da copa, em forma de fita, uma banda de tecido verde
semelhante á adoptada no chapéo kaki , sendo o tom verde desta banda
um pouco mais claro que a cór do chapco,

T\a parte levantada da aba 'esquerda c no centro da mesma, como
emblema, duas carabinas de metal branco cruzadas, íguaes ás adoptadas
no chapéo kaki, encimadas por um tope de esmalte, em' tres circulas
concentricos, sendo o do centro azul, o segundo arnarello e o ultimo
verde,

As carabinas devem ter 0""03.5 de altura e o tópe O"L,020 de
diarnetro ,

Tópe de pennacho - Em Iórma de cauda de gallo, de pennas negras
de o" ,40 nasua máxima extensão, applicando-se ao chapéo pela intro
ducção da haste no ponto onde a aba se adapta á copa do chapéo,
ficando as pennas pendentes para a parte trazeira do chapéo,

Tunica - De panno fino verde-diplomata, justa ao corpo, de feitio
semelhante as adaptadas no exercito, tendo, porém, a !.tola em pé e vol-
tada com ponteiras de vclludo verde claro. ~
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Nas mangas canhões voltados .semelhante á gola, sem carcella
ou qualquer outra guarnição e apenas avivadas de panuo verde-claro de
cór igual á do velludo empregado nas ponteiras da gola.

A extremidade da parte voltada da gola e a frente da tunica serão
tambem avivadas do mesmo panno verde.

A tunica abotoa com seis botões de metal dourado e terá dous
bolsos lateraes na altura do peito, um á esquerda, outro á direita, fe
chados com portinholas de tres pontas, abotoando na do centro com
botão dourado.

Em cada canhão, nas mangas e junto á costura trazeira, dons bo
tões de metal dourado.

Estes botões serão de metal dourado e convexos, tendo ao centro,
em campo granitado, duas carabinas cruzadas, circuladas por 21 pe
quenas estrcllas separadas entre si por igual distancia e dispostas circular
mente na corôa ou faixa comprehendida entre dons frizos de circumfc
rencias concentricas.

Os botões da frente da tunica serão de {)1ll,020 C os dos canhões
e bolsos de 0\11,014 de diametro.

Platinas - De metal, de formato semelhante ás adaptadas no exer
cito, mas cobertas de velludo verde igual ao das ponteiras ela túnica. Estas
platinas terão na parte superior que fica junto á gola um botão dourado
igual aos da túnica, .porérn de 0\1\,010 de diametro. Para os soldados as
platinas serão simplesmente cobertas de velludo sem distinctivo algum
e para os oíficiaes terão na parte inferior tantos souiaches dourados de
OlU,003 de grossura quantos forem os postos que lhes couberem dispostos
em angulo com o vértice para a parte superior da platina. Estes sou
taches, quando sejam indicativos de mais de um posto, serão collocados
parallêlarnente, guardando uma distancia de 01llOO4.

Calça - De panno verde-diplomata, lisa, direita, tendo apenas um
vivo de panno verde igual aos dos vivos da túnica na costura lateral
externa de ambas as pernas.

Cinturão - De couro preto envernizado, com parte do mesmo
couro para receber o sabre. Este cinturão fecha com uma chapa de
metal amarello, igual á do cinturão amarello adaptado para o uniforme
kaki .

Para os offíciaes o cinturão será substituido por um talim de cadarço
com cluüeiainc de metal branco, semelhante ao que é usado actualmcnte
pelos ofllciaes do exercito.

" Rio de Janeiro, 2'2 de julho de 1909.-- Carlos Eugenio de A.
Guimarães,
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.Al-cru diYCd';0S. anig'os do. regulamento da Secretaria d : Esladó da Guerra,
npprov,ulo pelo decreto I\. :-.3(;<3, de ~) dc:ab;it de 1<)09.

o Presidente da República dos Estados Unidcs do.Brazil:

Tendo em vista O art. I,) do regulamento da Secretaria ele Estado
da Guerra, approvado pelo decreto n. 7.;i8B, de 29 de abril ultimo, re
solve alterar, pela íórma abaixo declarada' diversos artigos do mesmo
regulamento.

Art. !O: :\,'s secções competem :

X 1J. SCC;JO do protocollo:

a) questões de interesse g'cral c :\5 que não forem aflectas .a outros
dcpartamcn tos e tis Divisõesde E xpediente e de Fundos;

b) protocollo geral de entrada de todos os papeis não dirigido ao
gabinete do Ministro e Divisões do Expediente e de Fundos.;

c) distribuição dos papeis pelos·dcpartnlllcntos, inclusive 0 D. A.,
emquanto íunccionar no edificio da Intendencia Geral da ,Guerra ; ,

d) ,expediente do chefe do departamento;
e) archivo do D." C..:
f) organizaçãoe distribuirão do boletim interno da Secretaria,
A' ~" secção, 'de publicação e registro :
a) publicações do Diario Official ; "

. bl.questões relativas a _ollkia€s. ret'orm~ôos c o~k.iacs em disponibi-
lidade, excluídas as restncções contidas em outros artrgos deste regu
'lamento;' '.

. é) quadro dos inferiores. organizado de accórdo com art. 125, da
lei n. 1.860, de 4 de janeiro de Igo8, e questões de assentnmento,
promoções, nomeações, demissões e licenças .dos mesmos;

d) registro de patentes;
e) iiegocios relativos'ás praças reformadas;
J) ncgocios relativos ao Collegio Militar :
g) 'negócios relativos a.Biblíothcca c 'Archivo do Lxercito :

. h) organização elas' tabellas 'de'orçamento do Collegio Militar,
Bibliotheca e Archivo do Exercito, discriminação das verbas distri
buidas para os respectivos serviços e fiscalização do seu emprego;

i) assumptos relativos á commissão de promoções. .

A' 3a secção,de recrutamento:
, a) centralização de todos os serviços de alistamento e sorteio, in

clusive 0 resumo nurnerico dos rerristros militares;
b) organização das tabellas de orçamento relativas ao alistamento

e sorteio, discriminação das verbas distribuidase fiscalização do seu
emprego.

Art. I J. J\' 4lL secção, de intendcncia :
a) matricula de todo °pessoal militar e civil da Secretaria e assen

tamento dos empregados civis 90 departamento ;
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b) economia interna da mcsma ; .
L:) onranização da folha ele pagamento do pessoal militar e civil do

departamento c respectivo pagamento;
d) guarda e distribuição do materialJ mobiliario e outros artigos

pelos departamentos, gabinete e Divisões do Lxpedicnte e de Fundos;
e) guarda dos dinheiros recebidos para as dcspczas de prompto pa-

gamente e reservadas,
Art. 13. Incumbe ao chefe do departamento:

a) dirigir os t1abalhos do D. (i ;
b) fiscalizar os trabalhos da portaria;
c) manter a disciplina no estabelecimento;
d) fiscalizar os serviços do telcgrapho, telcphone, correio, irn-

prensa militar e electricidadc;. .
e) deferir O compromisso legal e dar posse aos empregados offi

ciaes ou civis do seu departamento;
f) levar ao conhecimento do ministro as faltas ou transgressões

cornmcttidas pelos empregados cujas punições escapam á competencia
de sua autoridade.

Quando forem conuncttidas por militar e sejam de tal natureza
que possam dar ·logar a -conselho de guerra, deverão ser comrnunicadas
ao chefe do D, G" a quem são affectas as questões de disciplina.

/<) exercer as funcções de secretario da commissão de promoções.
Art. 14. O Departamento da' Guerra (O. G,) comprehcudc :
LJ m gabinete e seis diViSÕ~3.
§ I. o O gabinete tem a seu cargo:
Cf) o protocollo, despachos e expedição da correspondeucia;
b) o boletim do D, G, c as alterações para o boletim do exercito;
c) a concentração do serviço do D, Ci:. e a correspondencia do

chefe.
§ 2. o .-\5 divisões tecrn a seu cargo:
A [\ ou G. I j os ncgocios relativos ao alto commando e á tropa

em geral;
A')/, ou G. 2, os ncgocios relativos á arma de infantaria;
A 3\ ou (~. 3J os da arma de cavallaria :
A 4:\., ou (l. 4, os da.arma de, artilharia.e a tcchnicarnilitar ; ,
iA 530

, ou(l ..S. os da de engenharia c a technica de engenharia ;
A ó", ou.G. 6. .os de saúde.
Art. 15. a U, I di"ide-s2 em .duas secções:
A I", elo alto cornmaudo , abrang-e:
a) negocies relativos ás ínspcccõcs permanentes e cspeclacs ás

grandes unidades;
b) organização elo exercito em péde paze: de guerra ;
c) forças de Ia C 2" linha ; ,
d) distribuição de forças pelo território nacional;
e) operações de guerra ;
I). questões relativas a serviços de estado-maior c á repart.ção re

spectiva ;
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.cr ) serviços da retaguarda:
h) grandes manobras;
i) campos de manobras quanto- ao seu aproveitamento para

instrucção da tropa, linha de tiro e instrucção militar consignada no
regulamento do sorteio militar;

j) emprego tactico das armas em ligação entre si;
k)' convenções militares;
I) política militar internacional;
m)' proposta de fixação de forças ;
n) organização de tabellas orçamentárias relativas a serviços tra

tados na secção.

A 2", da disciplina e vencimentos, comprehende :

a) nomeação de conselhos de investigação e, de guerra para
officiaes e praças.dos departamentos e ,para militares qnaesquer, desde
que outras autoridades não o possam' fazer, funccíonando nos respe
divas processos um dos auditores que servirem no D. C~. ;

b) execução das scntcncas c decisões cios tribnnaes;
c) assentamentos dos 'gencraes, licenças, promoções, reformas e

nomeações dos mesmos;
d) organização de tabellas orçamentárias relativas a soldo, grati

ficações de posto e mncçãc de ceneraes e offíciaes, ajudas de custo c
diárias, bem como o soldo c gratificação de praças.

Art. 30.•.......• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . : , .

Departamento da Guerra

Categorias - Condição de admissão

Um chefe do O. G. - General de divisão ou de brigada eúccüvn,
habilitado pnru o serviço de estado-maior

Um ajudante de ordens - Capitão ou subalterno cffectivo,

Gabinete

Um chefe- Official superior eflectivo, habilitado para O serviço de
estado-maior.

Um adjunto - Offlcial effcctivo menos graduado que o chefe com
a mesma habilitação.

Dois auxiliares - Officiaes eüccrivcs menos graduados que o aju
dante, com as mesmas habilitações.

PHDIEIRA »rvrsxo

Primeira secção

Um chefe -Que será o da divisão, coronel eflcctivo, habilitado
para o serviço de estado-maior.

2 auxiliares ----..,. Capitães OlI subalternos effectivos, com as mesmas
habili tações.
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Segunda secção

[ chefe - Official superior eflectívo, habilitado para o serviço de
estado-maior.

I adjunto - .Offieial effeetivo menos graduado que o chefe, COm as
mesmas habilitações.

4 auxiliares - Officlaes cífcctivos menos graduados que °adjunto,
com as mesmas habilitações.

srx.uxne. E TERCEIRA DIVISclES

Cada urna, um chefe .eoronel effectivo da respectiva anua, com o
competente curso, um auxiliar" capitão ou subalterno cflectivo da res
pectíVil arma, com o competente curso.

Primeira secção

o mesmo que a I" secção da G. L, tendo, porém, os offíciaes o
curso de artilharia.

Segunda secção

I chefe - Offlcial superior effectivo, com o curso de arWh4ria.
2 adjuntos -- Officiaes effectivos, menos graduados que o, chefe,

com o mesmo curso.
z auxiliares -c- Ofüclaes effectivos, menos graduados que os adjuntos,

com °mesmo curso.:

Terceír..1 secção

o mesmo pessoal que a segunda.

Quarta secção

chefe - Offieial superior effcctivo com o curso de artilharia.
I adjunto - Oíficial eüectivo, menos graduado que o chefe c°mesmo curso,
:2 auxiliares - Olticiaes effectivos menos graduados que o adjunto

e com o mesmo curso.
I preparador-chirnico - Civil, devidamente habilitado.
I desenhísta-photographo - Idem idem.
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QUP\T ..\ DIYIS?\'O

O'mesmo que a .r1. divisão, tendo, porém, os officiaes. das secções O
curso de engenharía e substituindo-se o preparador por um -ajudante de
dcscnhtsta-puotogmpho, civil, dcvídnmcnte habilitado,

Dafj:Lrt?.mento da ndmíeísuração

PRUIEIIL\ D[Y!S.\O

1 chefe do departamento e da Ia divisão - Coronel cffectivo, habi
litado para o serviço de estado-maior.

t. adjunto -- Capitão ou r« tenente effectivo, com o curso da
arma. .

2 auxiliares tcchnicos - Officiaes elfectivos, com o curso de enge
nharia.

§ 2.° Os amanucnses da Secretaria da Guerra, os amanuenscs e
fieis da Intenôencia Geral da Guerra passam a 3°3 officiaes ; os 1°' 2°' e
:)os cscripturarios da Direcção Geral de Saude a 10

\ 2°S e 3°8 offlciaes.
respectivamente; os cscrtprurarlos do antigo quartel-mestre e antig-a
íntendencia a 2°S offlciaes, todos com os vencimentos quo percebem
actualmenre,

§ 3." Para os serviços da Imprensa 'Militar, telephonia, -telegra
phía 'ê' clectricidade affectos ao D. C. é conservado o pessoal com 'os
vencimentos actuaes.

Art. ,34. Supprimida a alinea j epassando a, numerarem-se j, k,
I, m, n as numeradas k, I, m, tt e o.

Art. 41. Serão nomeados por decreto os chefes das divisões de
expediente e de fundos e dos departamentos, e os funccionarios civis de
chefe de secção e divisão a 3u ofllcial, inclusive; e por portaria os mi
litares effectivos e reformados e os civis não mencionados na primeira
parte deste artigo. excepto os serventes das divisões de expediente e
de fundos, que serão nomeados pelos respectivos chefes. e os serventes,
patrões, machinistas, foguistas, motoristas e remadores, que serão adrni
ttidos respectivamente pelos chefes do D. C. e do D. A.

Rio de Janeiro, n de 'julho de 1909, 88') da Independencia c 2[°
da República. '

NILO PEÇANÜA.

Carlos BlIzenio de A. Guimqnfe~'.



ACtoS DO PODER EXECUUVO

'l'abella a que se refere o ar t . 46 do regulamento appr-ovado por
decreto n. 7.388, de 29 de abril de 1909, de gratificações de
íuncções ínher-errtes aos lagares exercidos por ofücíaes effecüí
vos -do exercito no Gabínete.do-Mtnístr-o e depar-tamentos da
Becr-etanía de Estado da Guerra.

Gabinete do Jlilliste1'io

Chefe do gabinete, o •• o • o ••• o. • ••••• o o ••• o o • o , • o • o •• o

Adjunto o ••• o •• o' •• " ••••••••••••••• o o o •••• o ••••

Ajudante de ordens. o •• , •••••••••••••••••••••••• , ••••••

Departamento da Guerra

Chefe do departamento o ••••••••••••• , • , ••••••• , o •••••••

Chefe do gabinete o ••••••••• o •••••••• , , • '•••••• o • , o

-Ajudantede ordens; . ,' , '. ' ', "0 •• ; '. o o' o.

Outros departamcnlos

450$000
2;:;0$000
1160$000

,Chéfe... 0'0 ••••••• ' •••••••• ,. , •••••••••• o •••• , •••••••'... 30o$aoo
Chefe de divisão , o •• ' ••••••• o o • '••• o ••• o .250$00:)
Chefe de secção .. o ••••••• o ••••••••••••• o ••• , • o •••• , o • o ccojooo
Adjuntos c auxiliares technicos o • •• • • • • • • • • • • • • 160$000
Aux.i1üft '. ; .•.. ' ; .. ' ,. l:m$ooo
Amanuense, sargento do quadro .- o' 40$000

Rio de janeiro, 22 de julho de 19')).- Carlos Eugenio de Ao
Guimarães,

DECR8TO N. 7.470 - DE:2 DE JULllü DE 19°9

Creu um Consulado na cidade do México

o Presidente da República dos Estados 13nidbsdo Brazll :
Usando da autorização concedida pelo art. 3° da Iei.n. 322, de 8 de

novembro de 1895l decreta:

Art. unico. Fica creado um Consulado na cidade do México, ca
pital dos Estados Unidos Mexicanos.

Rio de janeiro, 22 de julho.de 1909,88° da Independencia c c l° da
Republica. .

NILO PEÇANHA.

Rio Branco o
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DECRETO N. 7.471-DE 24 DE JULHO DE 19°9

Abre ao êüutstcrio da justiça c Ncgocros Interiores o credtro exnaordtnano de

1.100:000$, para pagamento elas despczns com a construcçno.dc um cclilicio

apropriado para a Repartição Central ela Policia c.serviços anucxcs ,

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização concedida pelo artigo unico do decreto legislativo
n. 1.97°, de I de outubro' de 1908, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas, nos termos do art. 70, § .So, do regulamento approvado pelo
decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de IBSJ6, resolve abrir ao Minis
teria da Justiça e Negocies Interiores o credito extraordinario de
I. I 00:000$ para pagamento das despezas autorizadas pelo Governo do
seu illustre antecessor com a construcção, aesta Capital, de um edifício
apropriado para a Repartição Central da Policia e serviços annexos.

Rio de Janeiro, 24 de julho do 1909, ,B8° da Iudependencia e 2Ioda
Republica,

Nn.o PEÇA;\HA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira,

DECRETüN. 7.472 ----: DE 24 DE JULI\O DE rçoç

:'Iluda n denominação do Gymnasio Nacional

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil :

Considerando que os regimens politicos das nações são f6rmas de
sua evolução social e todas se prendem entre si .corno élos da mesma
continuidade historica ;

Considerando que é dever das gerações proclamar e conservar os
serviços dos seus maiores e que, quaesquer que sejam os reglmcns poli
tícos a que estes tenham servido, devem ser apresentados á Nação sob
Os aspectos característicos da sua vida j

Considerando que esse passado é um elemento de tradição nacional
que todos os povos, ciosos de sua histeria teem o dever de conservar;

" Considerando quo o finado Imperador Sr. D. Pedro II contribuiu
sempre com desvelo para o descnvolvimento da instrucção publica c cul-
cura das bellas artes; .

Considerando que o Collegio Pedro li, hoje Gymnasio Nacional lhe
mereceu especial solicitude e realmente a essa instituição se acha ligado
o seu nome;

Considerando que, no regimen extincto, aos netos capitaes de cada
reinado estão sempre associados nomes de estadistas que representaram
no Parlamento e na administração o sentimento nacional de sua época;
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Considerando que entre esses nenhum foi mais notavel em toda a
dedicada phase historica c.m que figuron Bernardo ,PereIra de Vascon-
cellos, Ministro do Império que organizou o collegio; . .

Resolve que o Externato e Internato do Gymnasio N<1CIOnal sejam
respectivamente denominados - Externato Nacional Pedro 11 c Inter
nato Nacional Bernardo de Vasconcellos.

Rio de Janeiro, em 24 de julho de 1909, 88" da Independcncía e J l o

da Republica.

:\ILÜ PE(,:AXIH,

Esmeraldina Olympio de Torres Ban.ícira,

DECEE'fO j\. 7 '-+73 .._- DE 20 DE JuLHO DE 1909

Itcgutu o serviço de cstausuca da exportação paru o exterior e do couuncrcío

interestadual

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, usando
da faculdade contida no art. 33, n. 16, da Iéi n. 2,035, de 29 Ele
dezembro de 1908, resolve expedir o seguinte regulamento para execução
do art. 16 da lei ri, 74I, de 26 de dezembro de 1<))0:

Nrt. 10. Os capitães ou mestres de embarcações mercantes, na ~

cionaes ou estrangeiras, que sahirem de qualquer porto da Republica
para o exterior, e na sua falta o agente da cmpreza a que pertencer a
embarcação ou seus prepostos, serão obrigados a organizar manifestos,
segundo os modelos officiaes annexos, de todas as mercadorias que
carregarem no respectivo porto de sabida ou nos de escala.

paragrapho unico. Nesses manifestos mcncionarãoo nome, da
companhia ou emprcza, nome da embarcação 1 classe, tonelagem, nacio
nalidade e 110me do capitão ou, mestre,nome e endereço do agente,
porto c data da sahida , quantidade e especíc de volume, descripcão
detalhada de espécie das mercadorias" ° peso bruto do volume co
liquido das mercadorias em kilogranunns Oll 'outra unidade pela qual
cllas forem vendidas na praça exportadora; valor commercial e destino
de cada uma c, bem assim, declaração quando as embarcações 'sabirem
em lastros (inodeio 1\, anncxo) . . , , .

Art. 2°. São extensivas as determinações do art .' l° e seu para
grapho ás embarcações nacíonaes que sahirem de portos de um Estado
para os de outro e os manifestos organizados pelas ernprezás nácíonncs
de navegação ou seus agentes empregados na cabotagem mencionarão,
além dos requisitos aIli exigidos, frete de cada mercadoria e sua origem,
si nacionalidade, si de produccão nacional Imodelo .B, annexo).

Art. 3°, As mercadorias que forem exportadas por vias-fcrrcas e
outros Jllei6s.de transporte ficarão sujeitas ao manifesto de que. trata O·
art. l Q 110S termos do modelo C, anncvo.



Art. -4. o Os manisícstos a que se refere o presente regulamento
serão remettidos pelos capitães, mestres das embarcações ou por seus
agentes e prepostos e pelos ·agentes das estradas de ferro, pelo Correio
devidamente registrados, livres de porte, a Repartição de Estatística
Commercialna Capítal Federal.

Art. 5. 0 Nenhuma embarcação será desembaraçada sem que o
capitão ou mestre apresente ao empregado encarregado desse serviço,
nas alfandegas ou mesas de rendas fcderaes, O certificado do registro
do Correio, passado nos termos do art. no deste regulamento, pre
vendo a remessa do manifesto á Repartição de Estatistica Commercial.

Art. 6°. Osagentes das estradas de ferro nao entregarão os conhe
cimentos de carga ao exportador da mercadoria sem que este tenha feito
as declarações exigidas neste regulamento' para a confecção do ma
nifesto.

Art. 7.° Quando, por qualquer motivo, a remessa do manifesto não
possa ser feita nas condições do art. 5° deste regulamento e antes da
sabida da embarcação, para não demorar o desembaraço da mesma, o
inspector da altandega ou administrador da mesa de rendas respectiva
acceitaráa declaração por escnpto do agentc ou consignatarlo da em
barcação ou outra pessoa idonea de que se compromette a íazel-o dentro
de 48 horas, sob pena da multa estipulada no art. 9°.

Paragraphc uníco. A vista desta declaração, será lavrado o, respc
ctívo termo de responsabilidade, assignado pelo agente OLt consigna
tario ou outra pessoa idonea, s6 tendo baixa o mesmo termo mediante
a apresentação do certificado do Correio de que trata o art. 8° deste
regulamento.

Arl\'; 8.° O agente do Correio respectivo expedirá recíbo especial
certificando a remessa elo manifesto, depois de ter pessoalmente exa
minado o contendo.

Art. 9. Q Pela falta da remessa do manistcsto incorrerão os capitães
ou mestres de navios ou seus agentes em uma multa de 200$, pela pri ~

meíra vez, e 500$, na reincldencia, e os agentes das estradas de ferro
nas penahdadcs que lhes forem impostas pelas administrações das
mesmas.

Art. IO. OS capitães ou mcstrres de navios ou os exportadores
que fizerem falsas declarações nos manifestos, quer quanto á cspecíe
das mercadorias, quer quanto ao numero de volumes, incorrerão na
multade IO a 50 o do valor da mercadoria e de 20$ a IOO$ por vo
lume que faltar.

Art. I I ..As multas de que tratam os artigos anteriores serão
impostas pelos ínspcctores elas alíandcgas ali administradores das me
sas de rendas federacs e arrecadadas de conformidade com o art. 58U
cseus parasraphos da nova Consolidação das Leis das Alfandcgns c'
Mesas de Rendas.

DISPOSIÇÕES GERAES

Alto q.0s deLg.:tdos fisca:s. os ínspectores das Alfandegas c
administradores das mesas de reicas fedcraes darão publicidade do
presente regulamento pelo jornal de maio!" circulação da localidade.
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Art. I;). A Repartição de Estatística Commcrcial mandará im
primir o presente .regutamcnru acompanhado dc Instrucções e modelos
dos manifestos, para a distribuição ás altandegas, mesas ele,rendas'
delegacias e administrações de estradas de ferro.

Art. q. Os inspectores das alrandcgas c administradores das
mesas de rendas Icdcracs rcmctterão, semanalmcntcv á Repartição de
Estatística Cornmcrcinl, na Cap.tal Federal, uma lista do movimentado
porto respectivo, dando a ent~ada c sahida das embarcações, meneio
nando a carg-"t ou lastro, sua qualidade, proccdcncía e destino.

.:\rL15. A Repartição de Estatística Commcrclal não poderá ex
hibir os manifestos a' pessoas estranhas a-o' objecto cios mesmos.

Art. J 6. Para que se possa tornar cffectiva a disposição doare 3(1,
deste regulamento, quanto ás mercadorias exportadas por outros meios
de transporte terrestre, os delegados liSC<.1CS nos Estados proporão
aos governos dos mesmos Estados accordo para que osag-entes esta
duaes, encarregados da cobrança dc tmpostos. ela exportação de seus
productos se Incumbam de executar o presente 'rcuulamen;o "rcmct
tendo," n.a'fórma estabelecida, o manifesto de que trata o art. '[(I e seu
parugrapho.

ArL '17 ~ Os casos omissos no presente regulamento serão resol
vidos pelo .vlinistro da' Fazenda, mediante cOl1stlltê~' dos chefes das re
partições tederacs e director (10'serviço de Estatística Comrnerclal.

Art. ,(ÍL Revogam-se .:15 'clispqsjções em contrario.

Rio de- Janeiro, 39 de julho de 1909, 31(1 da Republica ,

'NILO PEçANHA.

Leopoldo de Bulhões,

DECRETO.. N; 7,474 -- DE 29 DE· JULHO DE 1909

Approva o regulamento pura a àlatcrnidade da Faculdade de Medicina da

BahÜl

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazll resolve.
ele conformidade com () art. 2~1 n. 15, da lei n.L617, de 3o~e de
zembro de V)c6, approvar para a Maternidade da Faculdade de M~~

dicina da' Bahia o regulamento que a este acompanha assignado
pejo Ministro .de Estado da Justiça e Negócios Interiores.

Rio de Jancii'o; 29 -de julho de 1909, 8í3(1 da Independencia e 3r(l
da Republíca ,

N~LO PEÇ;A~HA.

Esmeraldino OLympio de Torres, Bandeira,

Poder Executivo ,:..- 1909 - VaI. IL
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Regulamento a que se refere o decreto n. 7.474, desta data para
a Maternidade da Faculdade de Medicina da Bahia

Art. t • o A Maternidade da Bahia, annexada á Faculdade de Me
dicina do mesmo Estado, por decreto n. 7.474,. de 29 de julho de 19°9,
é destinada ao ensino de clinico. obstetríca, regendo-se pelas disposi
ções regulamentares da faculdade e as seguintes decorrentes de sua 01'
gantzação especial.

Art. 2. o No seu funccionamento haverá duas ordens de serviços:
clinico lectivo e administrativo,

Art. .1'o O serviço clinico lectivo terá para seu desempenho, além
do pessoal actualmente adstricto a esta clínica, mais um assistente, dous
internos, uma enfermeira Feral e uma classe de auxiliares gratuitos,
sob a denominação de aspirante: ao internato.

Art. -4. o () serviço administrativo será exercido por uma economa,
uma vígttante para cada pavilhão e por empregadas subalternas desti
nadas ás secções de roupas, cozinha, despensa e c6pa, serviço geral e
enfermarias, jardins e portaria, sob a designação geral de serventes.

Art. 5. o O professor de clínica obstétrica será o director geral de
ambos QS serviços, cabendo á econorna a chefia iramedlata do adminis
trativo.

Art. 6. o Excepcão feita do lente, dos assistentes e da parteira
cujas nomeações obedecem a disposições do Código de Ensino, os ser
ventuarios da Maternidade serão nomeados pela directoria da faculdade,
por proposta do lente-dírector, o qual, porem, admittirá e dispensará
as serventes por acto exclusivo seu, com simples participação do acto
á dírectoría da faculdade.

Art. 7. () O pedido de exoneração dos demais serventuários, no
meados por proposta do lente director, quands f61' feito por este á dire
ctoria da faculdade, importa na suspensão imrnediata delles de suas res
pectivas. funcções.

Ar1. B.o Pelas faltas ou abusos que cornmettcr o Iente-director
será elle responsável perante ,\ dírectoria da faculdade, que procederá
de accordo com os tramites regularnentares em vigor.

Art. 9.,0 Os auxiliares do ensino responderão por suas faltas ao
lente-director, que agira de conformidade com suas prcrogattvas e
attríbuições e á hierarchia dos delinquentcs .

Ar1. 10. Exceptuados o Iente-director , os assistentes, os internos
e a parteira, 03 demais empregados da Maternidade serão pagos pela
verba concedida a esta para seu custeio.

Art. I r. Todo o pessoal do estabelecimento, que tenha relação di
recta com o serviço clinico, trajará vestes apropriadas.
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CAPITULO II

SERVIÇO CLINICO LECTlVO

SECÇÃO I

DO LENTe:

Art. 12. Cumprindo os preceitos regulamentares da faculdade,
inherentes ás suas funcções e superintendendo todo o serviço, deverá:

~ 1.~ Mandar escrever, em quadros convenientemente expostos, as
instrucções e disposições regulamentares a que se devem cingir seus au
xiliares e alumnos, facilitando-lhes o conhecimento de suas attríbuíçõcs
c seus deveres.

~ 2. o Orientar as annotaçõcs, no gabinete de escripta, nos moldes
mais praticas, tornando facilmente apreciavel o movimento clinico e a
extstcncta do material que o serve.

~ 3"'. Designar aos seus auxiliares, conforme entender; o desem
penho deste ou daquelles encargos compatíveis comsuas hierarchias.

~ 4. o Estabelecer as normas, com seus detalhes respectivos, para :
A'frequencia e exames feitos pelos alumnos em todos os departa-

mentos clintcos ;
As desinfecções na sala da estufa;
Os, trabalhos no gabinete de-pesquizas;
A"'asepsia ou antísepsía na Iaboratorio annexo ás salas de partos.
§ 5. u Insitituir as praxes a serem seguidas no gabinete destinado á

recepção das concurrcntes á consulta ou á internação no estabeleci
mento.

§ 6. o Baixar as mstrucções precisas para que seja. feito o serviço
do' pavilhão de isolamento com completa separação dos demais.

§ 7. o Organizar o quadro das dietas, tendo em' vista as condições
econornicas do estabelecimento, fazendosciente a directoria da faculdade.

S 8:0 Emflm, dispor o andamento do scrvtçc clinico em suas mi
nudencias e o regimen disciplinar em suas particularidades, como
julgar mais util ao ensino, ás conveníencías clinicas e completa regula
ridade dos serviços, mantidas as prescripções regulamentares.

Art. 13. O substituto legal do lente director, nos. impedimentos
temporarlos deste, não poderá alterar os regimens estabelecidos nos di
versos serviços.

SECÇ.ÃO TI

DDS ,\SSlSTECi'TES

. Art. q. As attribuições e os deveres que lhes prescreve o art. 36
do regulamento da faculdade terão desempenho compatível com as mo
diticações oriundas da organização deste instituto.
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Art. 15. O assistente, na ausencia do lente-dlrector, providenciará
sobre tudo, para a completa regularidade do serviço.

Art. tó . Só em occurrcncia inesperada, que exija solução irnme
diata, poderá alterar qualquer ínstrucção -dada pelo lehre-dírector, de
vendo, porém, expor-lhe, sem demora, os fundamentos de seu acto.

Art. 17. Não havendo absolutamente caso ou motivo que exija sua
permanencia no estabelecimento, ser-lhe-há permittido ausentar-se delle,
mas em condições de attender promptameutc a qualquer chamado que
lhe seja feito.

Art. 1B. Antes de ausentar-se devera deixar ao interno de guarda,
não só as instrucções necessárias para o procedimento deste em relação
ao serviço clinico, como ainda o meio expedito de lhe ser dado o aviso
de regresso immedtato.

Art. 19. Pelas faltas q110 se derem durante O tempo em qnccs
tiver o estabelecimento sob sua guarda será o assistente rcsponsavcl,
si não tiver tomado as providencias neccssarlas.

Art. 20. Caso não se tenha dado durante a sua guarda facto algum
que, por sua importancla, mereça ser levado ao conhecimento do lente",
director, o assistente entregar-lhc-ha, pela manhã, com as observações
que julgar convenientes; um boletim das' occurrencias dadas, o qual
será feito pelo" interno de guarda.

Art. 21. Quando estiverem providos os dous legares de assistente,
o serviço "deguarda' será feito, alternadamente, por elles, durante ~4

horas, desde que as necessidades do serviço não exijam o de ambos ao
mesmo tempo.

Art. 22. Só mediante annuencia do lentc-director, o assistente a
quem eompcür a guarda, será substituido por outro.

ArL 23. ,O balanceamento de todo o material clinico será leito
pelos assistentes, com os auxiliares precisos, na primeira quinzena de
dezembro.

Ar1. 24, Os assistentes, sob cuja fiscalizacão teem de ficar 'os tra
balhos'designados '. aos demais' auxiliares, ~a!'ão .manter as prescrtpcões
attmentes a cada um, .tornando-se co-partícípantes da' responsabilidade
pelas faltas commettídas naquelles trabalhos quando não as levarem ao
conhecimento do lcnte-director.

;\1'1. '25". Providenciarão para que sejam 'mandadas ao "Registro
Civil' as.communicações necessárias sobre os naschncntes c obitos que se
derem 'no, estabelecimento e tornarão as deliberações necessarias para os
entcrramentos.

SECÇÃO III

DOS INTERNOS B ASPIRANTES

Art. 26. O disposto llO a1'1. 14 é upplicavel ao art. 37 do regula
mento da faculdade, que rege as tnnccões dos internos.

Art. '27. Como encarregados dircctos ou simples auxiliares de seus
superiores hienttdlicos"'a juizo 'do, lcnte-directorr os lnternos. tomarão
parte nos trabalhos inherentes aos diversos departamentos clinicos.
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Art. 28. Os internos Iunccionarão alternadamente) durante 24
horas, sujeitos ao assistente de guarda e sob a denominação de interno
monitor.

Art. 29. A permauencia do interno na Maternidade, no seu dia de
guarda, é ininterrupta, não podendo ser nella substituído por outro
sem nnnucncía da lente-director.

Art. 30. O interno monitor será ° fiscal lmmedtato das turmas de
alumnos em serviço e daquclles que tiverem permissão do lente-director
para pernoitar no estabelecimento.

Art. 3I. Ao assistente de guarda será communicada pelo interno
monitor qualquer occurrencia digna de nota, que mereça a intervenção
deste.

Art. 32. Nenhuma ingerencia terão os internos na serviço adminis
trativo, competindo-lhes, porém, informar os assistentes ou o lente
director de qualquer intraccão regulamentar que observem.

Ar1. 33. Os aspirantes, conformeas determinações do lente-director,
auxiliarão os internos, que ficarão completamente subordinados ao re
gimen disciplinar do estabelecimento.

Art. 34. O numero de aspirantes não exederá de oito; podendo ser
adrnittidos nesta classe os alumnos que já tenham feito a ,quarta serie
medica e por livre escolha do lente-director.

Art,35. Dentre os .aspírautes far-se-ha a escolha dos internos, para
a qual serão circumstancías. attendiveís ---c- o tempo de serviço, as, notas
do livro de conducta, o aproveitamento e as aptidões demonstradas no
curso dos differentes trabalhos.

SECÇÃO IV

DA PARTEIRA E DA E~FERMElRA

Art. 36. Submettida ao que dispõe o art. 39 do regulamento da
faculdade, quanto ao funccionamento de seu cargo, adaptado ás necessí
dades do serviço deste instituto, de accordo com o estatuído no art. 14,
deve a parteira. :

8 I. u Prestar assistencia ás mulheres grávidas, parturientes ,e pncr
peras e aos reccmuascídos.

_§ 2. o Assistir ás intervenções operatórias, auxiliando-as no que lhe
for indicado pelo preposto ao caso clinico.

§ 3.°, Ter sob sua fiscalização a ordem e o asseio da sala de partos
normaes e da destinada aos banhos, vestimenta, medições e pesagem
dos rcccrnnascídos ,

§ 4. o Permanecer no estabelecimento o tempo necessario para o
bom desempenho de suas incumbencias ; c, quandofóra dellc. ficar
em condições, de acudir de prompto aos chamados que lhe forem
feitos.

Art. 37. No caso de ser a parteira tambem diplomada em medi
cina, poderá oJente-director dar-lhe outros encargos conciliáveis com
sua funcção principal, si as conveníencias do serviço, o exigirem.
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. Art. 38. A enfermeira, que será igualmente diplomada em obste
tncia e substituirá a parteira em seus impedimentos, funccionará nas
salas de trabalho, enfermarias, quartos reservados e gabinetes das ope
radas, conforme julgar o lente-director conveniente aos serviços corres
pondentes.

CAPITULO III

SERVIÇO ADMINISTRATIVO

SECÇ;ÁO I

DO DIRECTOR

Art. 39. Guardadas as relações hicrarchícas com a directoria da
faculdade, terá subordinado á sua fiscalização autonoma todo o pessoal,
competindo-lhe:

SI. o Manter em sua plenitude o mais.completo regtmen disciplinar
em todos os serviços, admoestando os funccionarlos que incidirem em
faltas; c, conforme a gravidade destas e as categorias dos infractores,
proceder de accordo com as attributçôes que lhe dão este rcg'ularnentc
e as disposições disciplinares do Codigo de Ensino.

S 2. o Designar um funccionario para acompanhar a economa no
exame dos fornecimentos feitos á Maternidade.

S 3. o Dividir o serviço em tantas secções quantas julgar pre
cisas, para que se methodize o trabalho e tenha cada uma pessoal res
ponsavelpeía sua perfeita ordem.

S 4. o Determinar os pequenos trabalhos a serem executados pelas
internadas, attentasa época da gravidez e a robustez, deltas, de modo a
servir-lhes aquelles de exercícios uteis ,

§ 5. o Fazer que os pedidos para qualquer dos serviços sejam feitos
em livros de talão e visar todos.

§ 6. o Pôr sua rubrica 110S livros destinados á escrtpturaçno do es
tabelecimento.

S 7.° Validar com seu-visto--as contas dos fornecimentos e
visar a folha de pagamento do pessoal.

§ H.o Pedir á dírectoria da faculdade a importancia mensal desti
nada "ás despezas diarias.

S 9. o Fazer inscrever-em livro especial os assentamentos relativos
a cada um dos serventuarios no tocante ás suas nomeações, licenças,
penas c exonerações, com as datas respectivas e as observações que se
fizerem mister.

§ 10. Resolver sobre os pedidos de certidões, conforme achar justo,
depois de bem julg-ados os motivos da solicitação e os fins a que as
mesmas se destinam.

S r r . Apresentar annualrucnte á directoria da faculdade, dentro
dos dez primeiros dias de janeiro I um relataria do movimento e das
occurrenc.ias principaes que se derem no estabelecimento durante o
anno.
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~ T2. De accordo com a directoria da faculdade, dar solução aos
casos omissos neste regulamento, procedendo-do mesmo modo em re
lação ás medidas complementares que o curso dos serviços for exig-indo
por suas ampltações.

SECÇÃO II

OA ECONO~IA

Art. 40. A econorna, que terá moradia no estabelecimento, exer ..
cerá suas funcções, tendo sob sua direcção immediata as vigilantes e o
pessoal subalterno, cumpriudo-Ihe :

§ I. I) Detalhar os diversos trabalhos inherentes a cada serviço,
instruindo o pessoal respectivo no rcgtmen disciplinar, pondo sempre
sclente de tudo o Icnte-dtrcctor.

§ 2. o Organizar e propor a este o horario e disposições outras que
methodizem os serviços, -dando-lhes um cunho convenientemente
pratico.

~ :). o Percorrer diariamente, em horas differentes, os varias depar
tamentos do edifício, verificando si estão em condições de perfeito asseio
e ordem.

§ 4. 0 Organizar a ronda nocturna do edificío, de modo a serem
proíicuas as condições de seu policiamento.

S 5. o Solicitar os fornecimentos para a despensa e as varias secções
do .,.§erviço com pedidos feitos em livro de talão e com sua assi
gnatura.

~ 6. 0 Verificar com o máximo rigor, acompanhada do Iunccionario
indicado pelo lente director, si os generos fornecidos são de primeira
qualidade e si estão exactamente nas quantidades pedidas, dando de
tudo conhecimento a este.

S 7. o Fazer as despezas com a acquisição dos generos que devam
ser de obtenção diária, mediante uma verba que lhe será confiada men
salment e para este fim.

~ 8. o Annotar quotidianamente estas despezas em livro apropiado
e apresentar mensalmente ao lente-director um resumo demonstrativo
do emprego desse dinheiro, dando o saldo existente.

§ 9. o Determinar diariamente o serviço da cozinha, tendo em vista
o numero dos serventuarios e as dietas prescriptas ás internadas; e
providenciar para a refeição do lente e auxiliares do ensino que o
acompanhem, quando as exigencias dos trabalhos determinarem suas
permanencias no estabelecimento por muitas horas.

§ 10. Verificar, antes da distribuição, si os alimentos estão em boas
condições de preparo.

§ I I. Assistir ás refeições das internadas, na sala de jantar, fazendo
lhes manter perfeita ordem e asseio.

S 12. Providenciar para que seja sempre indicado, em listas im
pressas, o movimento das roupas e demais objectos em todas as secções
do serviços em que transitem.
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§ 13. Fazer e trazer sempre em dia a escrioturacão do
serviçovádministrativo c manter, a escripta do almoxarifado geral
em .condíções de poder ser facilmente verificado o seu: .movimento
real.

S 14· Guardar em deposito, com as declarações necessárias em
livros próprios, o 'dinheiro ou objectos de valor que as internadas lhe
confiem.

~ 15. Referir ao lente director as occurrencias que se derem nos
varíos departamentos do serviço, verbalmente ou por escripto, con
forme a sua gravidade..

§ 16. Entregar ao lente director no dia 3 de janeiro um relatorío
dos principaes factos occorrídos nos serviços a seu cargo, acompanhado
do balancete 'do material existente c das despezas feitas.

§ '7. Estimular as serventes e empregadas para o bom'desempenho
de seus deveres com pequenas concessões e regalias estabelecidas com o
lente: director e que, não infringindo as normas disciplinares, prestigiem
o procedimento correcto de umas e de outras, crcando emulações utcís.

SECÇÃO 1[[

DAS YIGILANTES

Art. 41. Estas scrventuarias são auxiliares da economa e
ficam sob sua fiscalização immediata, .no desempenho de, seus en
cargos.

Art. 42".A cada unia das vigilantes cabe a guarda de um dos pa
vilhões, além dos trabalhos de que forem incumbidas pela econorua em
qualquer das secções do serviço.

Art. 4:). Na guarda do pavilhão que lhes couber, CU111~

pre-lhcs :

~ r. 'I Inventariar todos os moveis, utensílios. apparelhos e roupas
que a este pertençam, promovendo com o máximo cuiejado. .sua.i.boa
conservação.

§,2.~ j...evarao conhecimento da economa a inutilizacâo ou estrago
de qualquer movel ou utensilio, pedindo a .baisa ou concerto do
mesmo; com declaração da causa damnificante.

~ "3.<) Manter no, mais rigoroso asseio e ordem todas as depen-
dencias do seu pavilhão. '.'

S 4:° Exigir a mais' severa disciplina de suas subordinadas, 'acon
selhando-as com brandura e instruindo-as nos deveres que lhes compe
tirem.

8 .).0, Pedir á economa -tndo que for preciso ao seu pàvilhão, no
tocante á parte administrati va,

S 6." Apresentará economa, no dia 31 de dezembro, um balancete
do 11)obilim;io ,G d~.mai!=i objectos pertencentes ao seu "pavilhão, auxt
liando-a na feitura do balancete g-eral.
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SEU;ÃO IV

DAS SER\-ENTES
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Art. 44. O numero de empregadas desta classe será relativo ao
desenvolvimento do serviço.

Art. 4~' Qualquer empregada que se insurja coutraas ordem;
recebidas e abandone os 'seus trabalhos.. causando detrimento ao ser
viço respectivo, perderá o direito ao salário que tenha de receber.

CAPITULO IV

D:\S YISITAS AO ESTARELECIME;..(TO E Ás SUAS INTER\'ADAS

Frequencias pelos aluninos

Art. 46. Visitante ajgurn poderá penetrar nas salas e gabinetes
destinados no serviço clinico sem autorização do lente, director ou de
seu preposto e sem que se sujeite ás condições estatuídas como neces
sarias para que a permissão seja dada.

Art. 47. As visitas ás mulheres internadas far-se-hão uma vez por
semana, em hora, dia e local designados pelo lente dircctor, que as li-
mítirá ou suspenderá quando julgar conveniente. ... i

Art. 41-. Só mediante, concessão especial do lente director ou de
seu preposto poderão ser feitas .vleitas em dias diversos dos designados
para esse 11m, havendo motivo justo.

A'rt. 49. Nenhuma internada receberá causa alguma de quem quer
que ti visite sem que tenha permissão prévia para isso.

Art. 50. Estas visitas serão fiscalizadas por uma Iunccionarla Indi
cada pela ecouoma e que devera usar da maior delicadeza ~m qualquer
advertencia que tenha de fazer.

Art. 5 r iOs visítantes ,que se não cingirem estrlctamente ás regras
estatuídas para estas visitas e não attenderem ás advertenclas feitas serão
privados de nova entrada no estabelecimento.

Art. 52. Só aos alumnos do curso official de clínica obstetríca e
ás alumnas do curso de parteiras será pennittida a írequencia da Ma
ternidade.

Art . 5:3;. Para frequcncla dos differentes compartimentos clínicos,
excepçâo feita do salão das aulas, serão os alumüos dividido em turmas
pelo lente. dircctor, . . .....,

Art. 54. Ao alumno de notoria applícnção e exemplar procedi
mento poderá o lente director, quando julgar proveitoso, permittir que
pernoite no estabelecimento.

Art. 55. A não ser chamado para algum trabalho, o alnmno no
goso desta regalia não poderá ultrapassar os limites da zona que lhe
tór demarcada para esta estadia.

Art. 56. Osalumnosde clínica obstétrica que não fizerem parte da
turma em serviço 'apenas terão ingresso no salão elas aulas, onde per
manecerão somente durante o tempo elos trabalhos que ahi se fizerem.



L86 ACTOSDO PODEr. ,EXECUTIVO

CAPITULO V

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 57. O serviço de partos que actualmente se faz no Hospital
Santa Izabel, e que serve ao respectivo curso da faculdade, dado que
concorde a Santa Casa de Misericordia, passará a ser feito na Materni-
dade, que o custeará, com exclusiva direcção sua. .

Art. 58. No caso de ser a, economa contractada no estrangeiro, a
dírectoria da faculdade, tendo em vista as normas regulamentares em
que este cargo terá de ser exercido, estabelecerá, de accórdo com o
lente-director, as condições contractuaes ,

Art. 59. De accôrdo <linda com este, a dlrectoria da faculdade fir
mará as relações financeiras economicas em que deverá ficar a Materni
dade com fi secretaria da faculdade, cle modo que os serviços daquella
não soffram absolutamente o minimo embaraço em seu andamento por
delongas do expediente desta .

Art. 60. Firmadas as normas a seguirem-se, a directorla da facul
dade formulará as instrucções sobre o assumpto ,

J\rt. 6r. Os fornecedores da Maternidade deverão enviar a esta
quatro vias ele suas contas.

Art. 62. Os fornecimentos de procedcnctn estrangeira far-se-hão
pela faculdade, segundo as praxes em vigor.

Art. 63. Todos os papeis concernentes á Maternidade e aos seus
serviços ficarão archivados, em original ou cópia. no gabinete de
escripta~ .

Art. 64. Este 'gabinete funccionará com o pessoal que o lente
dírector escolher entre seus auxiliares e será provido de todo o material
ncccssario á cscnpturaçno nas diversas secções elo estabelecimento.

Art. 65. A este gabinete ficará annexo o almoxarifado clinico.
Art. 66. Os serventuários da Maternidade, pagos pela verba des

tinada ao custeio desta, perceberão vencimentos mcnsacs dentro dos
limites da tabclla abaixo:

ECOn0I11a , ' .
Enfermeira .....•.........•...........
Vigilante .
[ardineiro e porteiro _....•...
Serventes " .

200$000
I 50$000
70$000
60$000
40$000

Art. 67. As despezas deste instituto serão reguladas de modo que
absolutamente não excedam sua dotação orçamenraria. -

Rio de Janeiro, 29 de julho de '9°9.- Esmeraldino Bandeira.
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DECRETO N. 7.475 - DE 29 DE JULHO DE 1909
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Abre ao Mtnístcrío ela justiça e Ncgoctos Interiores o credito especial de 15:525$

para pagamento de ajuda ele custo e substdtos que deixou de receber
Generoso Paes Leme de Souza Ponce.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, TIOS termos do art. 70, § 5°, do regula
mento approvado pelo decreto n.2.409, de 23 de dezembro de 1896,
resolve, á vista do art. 8° da lei n. t , 84 t , de 31 de dezembro de 19cq,
revigorado pelo art. 6° da lei n. 2.050, de 31 de dezembro de 1908,
abrir ao Mtntsterío da Justiça e Negocias Interiores o credito especial
de 15:525$, para pagamento da ajuda de custo de 1896 e dos subsidias
relativos aos pcriodos de 8 de setembro a 20 de dezembro de 1894 e de
15 de setembro a 10 de dezembro de 1896, que deixou de receber Ge
neroso Paes Leme de Souza Ponce, na qualidade de senador pelo Es
tado de Matto Grosso.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 1909, 88° da Independencia e ·21°
da República.

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira,

DECRETO N. 7.47(, - DE 29 DE JULHO DE 1909

Abre ao Mímsrcrío da justiça e Ncgocíos Interíoreso credito especial de

1:f)OOS,> para pagamento de ajuda de custo que deixou de receber o major

Fileto Pires Peneira.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braail, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do regula
mento appro,"ado pelo decreto n.' 2.409, de 23 de dezembro de 1896,
resolve, á vista do art. 8" da lei n. I.H4I, de 31 de dezembro de I907,
revigorado pelo art. 6° da lei n. 2.050, de 3[ de dezembro de 1908,
abrir ao Ministério da Justiça e Negocias Interiores o credito especial
de I :000$ para pag-amento da ajuda de custo que, em 1893, deixou de
receber o major Ftleto Pires Ferreira, na qualidade de deputado Fe
deral pelo Estado do Amazonas.

Rio de Janeiro, 29 de julho de tçoç, 88° da Independencia é 210
da Republica.

NILO PEÇANIIA.

Esmeraldino Olympio de Torres. Bandeira.
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DECRETO N. 7.477 - DE 29 D8 JULHO DE 1909

Abre ao Mínisterío da Justiça e Negócios Interiores o credito especial de 4:97s,S

para pagamento ele ajuda de casto c suusídtos que deixou de-receber Arthur

Ferreira de Abreu.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal. de Contas, nos termos, do artv ço, §,5'\ do regula
mento approvado pelo .decreto.n. ~.409, de.23 de dezembro de 1896,
resolveç.á vistn do art. 8" da lei 11. I.J}41, de 31 de dezembro de 1907,
revigorado pelo art. 6" da lei n. 2.050, de 3' de dezembro de '908, abrir
<\0 Ministerio da Justiça e Negocies Interiores o credito especial de
4:975$ para pag-amento da ajuda de custo de 1897 e dos subsídios re
lativos aosperiodos xle 15 de outubro a IO de dezembro ele r896 cde
o.a 11 de maio de 1897, que .deixou de-receber. -Arthur Ferreira de
Abreu, na qualidade de,senador pelo Estado do Paraná,

Rio de Janeiro, 29 de julho de Ig09, 880 da Independencia e 2IO da
República. .

NILO PEÇANIIA.

Esmeraldin» Olpnpio de Torres Bandeira.

DECRETO N:7.478 - DE 29 DE JULHO DE 1909

Abre ao Ministerio dll. Jl.lstiça c Negocias Interiores O credito especial de rr;925$

para pagamento de subsidias que deixou de receber o 'deputado Rodolpho

Nogueira da' Rocha Miranda.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Braztl, tendo
ouvido o Tribunal de, Contas, n08 termos do art. 70, § 5°" do regula
mento approvado pelo decreto 11. 2:409, de:'23,;de dezembro de rçou,
resolveç ãvísra êo art. BII da lei u, [,841, de 31 dedezembro de Ig07,
revigorado pelo <1r1.6° da lei n. ''2.o;ío, dC31 de dezembro de 1908,
abrir *6 Ministcric da Justiça eNegocíos Interiores o credito dc Il:925$
para pagamento dos, subsídios relativos aos períodos de 15 de junho a
ISdq outubro ,ede 18 <1,31 de dezembro de IBgI ede 1, a se.oejaneíro
de 18g3, que deixou de receber o deputado Tedera! pelo Estado .de
S. Paulo, Rodolpho Nogueira da Rocha Miranda.

Rio de Janeiro, 29 de julho de' [900, 88°'da Independencía e 2l OJ

da Republica. .

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.
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DECRETO N. 7.479 ~ DE 29 DE JULHO lJg 1909
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Concede á «Lcopoldina Raltwuy Company, límitcd», privilegio para prolongar a

sua linha até o porto do Rio de janeiro c dá outras providencias.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, atten
dendo ao que requereu eLoetotaina Raüwav Companr, limüed, e
tendo em vista a necessidade de desenvolver c facilitar as comrnuni
cações entre a Capital da Republica e as zonas servidas pelas estradas
de que é concessionaria aquella companhia, decreta :

Artlg'o uníco. Pica concedido á Leopoldina Raüwoy: Companr. li
mited, privilegio para prolongar a linha do norte até o porto do Rio
de Janeiro e para construir uma via ferrea de Capivary, Oll outro ponto
conveniente, ao porto de Cabo Frio, bem' como autorização 'para con
struir pontes c armazene na ilha da Conceição, mediante as clausulas que
com este baixam, assignadas pelo ministro ela Viação c Obras Publicas,

Rio de Janeiro, 29 de julho rde rçoç, 3Bo da Independcncia e 21"
da República.

NILO. PEÇANHA,

Francisco Sá.

Clausulas a que se refere o decreto n . 7.479, desta data

I

Fica concedido á Leopokiina Railwas: Company, limüeâ, ü privi
legio para prolongar a linha do norte desde a estação de jockey-Club
até o cáes do porto do Rio de Janeiro, no local indicado pelos estudos
preliminares e approvados pelo-Governo, podendo ser prolongada até
á. Prainha, quando for julgado conveniente, por acc6rdo entre o Go
verno e a companhia,

II

Os estudos definitivos deste prolongamento e da estação inicial junto
ao canal do Maus-ue deverão ser apresentados ao Governo dentro do
prazo de quatro mezes da data deste decreto, e a construcção . será ini
ciada 15 dias depois dcapprovadus os mesmos estudos, 'para ficar con
cluida a linha no prazo de oito mezes e a estação no de 12 mezes, a
partir da mesma data deste decreto.
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]I[

A Leotolaína Raüwey Companr, timíteá, obriga-se, para facilitar
e melhorar o trafego até Petrópolis, a fazer os seguintes melhoramentos
na linha do norte:

a) duplicar a linha até á estação de Merity para regularidade do
serviço de trens rápidos e de suburbios ;

b) fazer lastramento de pedra britada em toda a extensão da linha;
c) substituir Os trilhos actuaes por outros de peso nunca inferior a

32 kílogrammas por metro corrente, de modo a poder fazer o percurso
para Petrópolis em uma hora e vinte minutos;

d) augmentar o numero de trens 'entre a cidade do Rio de Janeiro
e a cidadede Petrópolis, de modo a não ser inferior a 10 por dia, sendo
esse numerofixado por accordo entre o Governo e a companhia.

Os melhoramentosindicadosnesta clausula ficarão concluídosdentro
do, prazo de oito mezes da data deste decreto.

IV

No canal do Mangue, junto ao cáes do porto, a Leopoldina Railwav
Company , limited, Iará as tustallaçõcs que forem necessarías para o ser
viço de conducção dos vagões das suas barcaças para a nova estação.

V

A Leopoldina Raüway Company, linuied , obriga-se, para o ser
viço provisorio da linha do norte, a partir de I de dezembro do cor
rente anno e até á conclusão das obras da 110\'a estação e suas depen
dencias no canal do Mangue, a fazer a referida linha até á estação Al
fredo Maia, ao lado da Estrada de Ferro Melhoramentos (linha auxi
liar) .

VI

o Governo concedeá Leopoldina Railiv"ay Compatly, lúnited, pro
rogação por mais ao annos do prazo do privilegio da linha do norte,
fixado pelo decreto n. 8.725, de 4 de novembro de 181:33.

VIl

O Governo concedeá. Leopoldina Railway Conipanr, liniited, prí
vílegio pelo mesmo prazo fixado para a linha, do norte na clausula
precedente, para a construcção, uso e goso de uma linha que, partindo
da estaçãode Capivary, ou de outro ponto julgado maisconveniente, se
dirija ao município de Cabo Frio.
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Paragrupho unico. A Leopoí.tina Railway: CumpculY, limiled, se
obriga a apresentar os estudos para a construcção desta linha dentro
do prazo de seis mezes da data deste decreto e iniciar o serviço de con
strucção tres mezes depois de approvados, devendo a linha ficar con
cluida no prazo de 24 mezes da data deste decreto.

VIII

A Leoicldína RaüwG]' COmpallF, limited, obriga-se a fazer 110S
terrenos de sua propriedade, na ilha da Conceição, ou nas adjaccncias da
mesma ilha, as installações e armazéns necessarios.para (.) recebimento c
deposito de mercadorias, bem comó armazéns frigorificos para o depo
sito' de Iructas e de generos que .precísarcm de tal .cuidado, devendo
es~,~s installacões ficar ligadas ao líttoral por uma ponte, cujo projecto
sem opportunamente submettido á approvacãc do Governo.

~ 1. o Ser-lhe-lia permittido construir pontes de embarque e desem
barque, nas quacs poderão atracar os vapores para o recebimento de
cargas remetüdas para o exterior, ficando esse serviço, cujas dcspczas
correrão por conta da companhia, sujeito ás condições que forem esta
belecidas pelo Governo.

~ 2." Em taes pontes, mediante as cautelas fiscaes e o pagamento
das taxas cobradas no porto do Rio de Janeiro c constituindo renda
deste, poderá a Leopokttna RailwGY Companv. liniüed, fazer O desem
barque dos rnateriaes destinados ao serviço das suas linhas férreas, na
quantidade e da especie autorizada pelo Governo em cada anuo.

S 3. o A permissão a que se referem os ~s J o e 2~ desta clausula po
derá ser declarada sem cftelto pelo Governo quando, a bem das cautelas
fiscacl" e aduaneiras, se tornar isto necessario, indemnizada a companhia
das despezas que houver feito e resalvados todos os seus interesses.

IX

A Leotouuna Raüwar Compony, Iimiied, obriga-se a estabelecer
colonias estrangeiras e fazendas-modelo nos municípios de Cantagallo e
Campos, para a exploração da agricultura, cultura racional e economica
do café, cacáo, fumo, algodão, canoa de assucar, arroz, cevada, alfafa,
trigo e übras textis e para a industria de conservas, de carnes de porco,
presuntos e outros productos ds salchicharia.

Para estas fazendas e colonias e para as demais que a Leopoldina
Rai/1JJaj" poderá instal1ar em outros municípios dos Estados do Rio de
Janeiro, Minas Gemes e Espírito Santo, o Governo concede" à- com
panhia os mesmosfavores de que gosarn as colonías e núcleos perten
centes á União relativamente á introducção de Immigrantes, á impor
tação de machinismos aperfeiçoados, de machinas c ferramentas e de
animaes reproductores.

X

A Leopoldiua Rail1JJGY CompallJ', limited, obriga-se a edificar no
prazo de 12 mezes uma estação nova e confortavel em Nitheroy e a re
construir, opportunamente, a estação de Campos,



i92 xcros DO !'ODE\l. EXECUTIVO

X[

A Leopoldina Railway Cumpan)', 'linuted, tendo em consideração
o movimento de passageiros da sua zona do Iittoral até Campos e dahi
com destino ao Estado do Espirito Santo, estabelecerá trens clirectos do
Rio de Janeiro a Victoria, com carros dormitarias para Campos e
carros restaurantes para além de Campos.

XII

Para todos os serviços de que trata este decreto, o Governo Fe
dera! concede á Leopoldina Railw,]}' Comp:wy; limited, o 'direito de
desapropriação por utilidade publica, bem como lhe permittirá utilizar-se
dos terrenosque forem necessários, de propriedade da União, para asw

sentamento das suas linhas íerreas c estações.

XIII

o Governo terá o direito de resgatar a linha norte, do Rio de
Janeiro ao Entroncamento, na raiz da serradePetr()p6lis l e a
linha de Cabo 'Frio, decorridos que sejam os primeiros 30 annos con
tados da data da conclusão de todos os serviços. indicados neste
decrete, sendo o respectivo preço reaulado , 0111 falta de' acc6rdo,
pelo termo mcçlio,.elo rendimento liquido elos ultimas 1.1' annos,
ficando entendido quo, no caso do Governo realizar o resgate antes
ou depois de expirado O prazo do privilegio designado nas clausulas
VI e VII, o pi'eço não será inferior ao capital effcctivamcnte empregado
na construcçao daquellas linhas férreas e depcndeucias,

XIV

Fica, outrosim, entendido CJu~ o privilégio deque trata a clausula1
deste decreto só se refere ao direito para a: companhia de prolongar a
sua propria estrada-e não impede absolutamente que outras' estradas de
ferro possam também vir até o cács do porto do Rio de Janeiro, quando
o Governo o julgar conveniente.

XV

Ccntinuam em vígor, no que não se achar revogado ou modificado
pelas disposições precedentes, as clausulas que acompanharam o decreto
n .' B.73J,dc4 de novembro de 1B83, Jazendo assim parte integrante
dapresente concessão em tudo o que á mesma for applicavel .
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XVI

19,3.

No caso de falta de accordo entre °Governo e a companhia sobre
a escolha do 3° arbitro, de que trata a clausula XXXI do .dc~ret~
n. 1\.7':!5, de 4 de novembro de rI3(.\2, cada uma das partes indicará
tres nomes, c a sorte designará entre os SCiL-; o descmpatador.

Rio ele Janeiro, 2') de julho de 19')9.- Francisco Sá.

Dl':CRETO N. 7,480 - DE 29 DE JULHO DE 1909

.\lltoríz:L a revisão do contracto (h Estrada ele I-erro do Corcovado

o Presidente da República dos Estados unidos do Brazil, usandr
da autorização constante do n. XLIV do art. 16 da lei n. 2.050, de go
de dezembro de IC)08, e attendendo ao que requereu lhe Rio de ja
neiro Tramway LigJzt and Pcnser Companv, limited, cessionaria da
Estrada de Ferro do Corcovado, em virtude do decreto n. 6 ;-040, de
33 de maio de 1906, decreta:

Artigo uníco. Fica autorizada a revisão das concessões feitas para
a Estrada de Ferro do Corcovado, nos termos dos decretos n. 8.37:::,
de 7 de janeiro de IB83, e n. 3.304, de 36 de janeiro de .lgQC), de con
Iormidade com as clausulas que com'este baixam assígnadas pelo mi
nistro de Estado da Viação e Obras Publicas.

Rio de Janeiro, 29 de julho de ~909, 21'7 da Republica ,

NILO PEÇANHA.

Francisco Sá.

Clausulas a que s a refere o decreto n . 7.480, desta data

A companhia ccsslonarla da Estrada de Ferro do Corcovado, rn«
Rio de Janeiro Tramway Lient anâ POJJler Company, timited, fica
obrigada a substituir na mesma "estrada o systema de tracção a vapor
pelo de tracçâo electrk'a, fazendo no leito as adaptações necessarias e ;:J-S

installaçôes convenientes c' adquirindo pnra esse fim o material rodante
adequado. Empregará nesses trabalhos até a importancia de 410:30oR,
de accôrdo com as cspecíücações annexas rubricadas pelo director geral
de Obras c Viação da Secretaria de Estado da Viação e Obras Publtcas..

Poder Executivo ~ H)OO VoI. Ir, 13
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II

Dentro do prazo de tres mczes, a contar da presente data, a com
panhia apresentará os planos referentes á modificação da linha c ás nc
cessarias ínstatíações, dando inicio, logo que sejam aquellcs upprovados
pelo Governo, aos trabalhos, que deverão ficar coucluidos centro do
prazo de 12 mezes, a contar da data da approvação .

III

o prazo da concessão, que, segundo a clausula I do decreto
11. 8.372, de 7 de janeiro de 1882, deveria terminar em 7 de janeiro
de 1932, fica prorogado até 7 de janeiro de J970.

lV

o Governo t~rá o direito de resgatar a estrada de ferro depois de
decorridos 15 annos desta data, nas condições estipuladas na clausula
XXIX do referido decreto n. 8.372.

v

A 8.J;le janeiro de 1970 reverterá ao domínio da União, sem in
demnização oe espécie alguma, a estrada de ferro com todos os seus
pertences, excepto as propriedades immoveis e de raiz, nas condições
estipuladas na referida clausula XXIX.

VI

Realizada a elcctríficaçâo, logo que o trafego de passageiros apre
sentar um augmento de dez por cento (10 %) sobre o do ultimo anno
de tracçâo a vapor, a companhia fará no Hotel de Paineiras reformas e
melhoramentos que o tornem attrahente e confortável, de accórdo com
o plano e orçamento que devem ser apresentados, dentro do prazo de
seis rnezes, á approvação do Governo.

Paragmpno unico . Serão cedidos gratuitamente á companhia os
terrenos necessários ás obras de qúe trata a presente clausula.

VII

A companhia gozará de isenção de direitos para os materlaes nê~

cessarias ás obras a que se refere este decreto, pagando cinco por cento
(5 "lo) de taxa de expediente, nos termos do n. XI, S (l, art. 2() da
lei n. 2.035, de 29 de dezembro de 1908.
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VIII

j 95

Continuam em vigor as clausulas do decreto n . 8.372, de 7 de
janeiro de 1882, não alteradas pelas clausulas que a estas precedem.

Rio de Janeiro, 29 de junho de I909·~ Francisco Sá.

DECRETO ~J. 7,481 - DE 29 DE JULHO DE 1989

Proroga o prazo ela concessão tcttn a « Tüc Aniazon Tclcgraph Cumpnuy , lhn i

ted -, pelo decreto n , 2.00D, de '2 de abril de 1&)5, para o cstabcrcctmcnto ele

communicaçõcs tclcgmpfncas entre ns capítacs dos Estados do Pnrn e

AlI1az01l<l8.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil :

Considerando de urgente necessidade o melhoramento das com~
muntcações teleg'raphicas entre as capitaes dos Estados do Pará e
Amazonas;

Considerando que, corno a cxpcriencta de longos'annos tem demons
trado, a execução desse serviço por um só cabo sub-fluvial é sobremodo
irregular, devido ás frequentes interrupções provenientes da própria
locação delle no río Amazonas : .

Considerando que, com a duplicação do cabo na secção Manáos,
S. Joséde Amatary, tem sido muito mais constante o serviço, pela
possibilidade de se substituírem mutuamente os dons cabos em caso de
interrupção, o que se verifica desde 1906; .

Considerando que a adopção de outros meios de communlcacão
entre as duas capitaes, como sejam a linha terrestre ou a telegraphia
sem fios, demandaria longo prazo c avultadas despezas ;

Considerando, finalmente, que o meio mais expedito de melhorar as
communícacõcs tetegraphicas entre as capitaes dos dous referidos Estados
é a duplicação do cabo sub-fluvial em toda a sua extensão;

Resolve, usando da autorizado constante da lettra a don. XXIV
do art. 16 da lei n. 2.050, de .1[' de dezembro de 1908, prorogar por
20 annos, isto é, até 2 de abril de 1945 o prazo da concessão feita a
The Amgzon Tclegrcpn, Company, liniücd, pelo decreto n. 2.000, de
2 de abril de 1BC).~, mediante ae: clausulas que com este baixam assi
nadas pelo Ministro de Estado da Viação c Obras Publicas.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 1909, 88° da Independencia e 2IO da
Rcpublica.

NILO PEÇANIIA.

Francisco Sá.
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Clausulas a que se refere o decreto 11. 7.481, desta data.

Obriga-se a companhia a lançar um segundo cabo da construcção
mais adequada e que melhor resista ao rcgimen elo rio Amazonas, entre
Belém c S. José de Amatarv .

II

o novo cabo deverá estar lançado e Iunccionando regularmente
dentro de IH meles, a contar da data da nssignatura do contracto,
salvo caso de força maior, a juizo exclusivo do Governo Federal.

III

Fica a companhia obrigada a apresentar ao Governo, dentro de
seis mezes após o lançamento, uma planta do traçado elo novo cabo.

IV

Obriga-se a companhia a entregar ao Governo Federal, findo
o prazo da concessão, em :2 de abril de 1945, todo o material con
stante de cabos, apparelhos, embarcações e seus pertences, bem
como os terrenos e edificações de propriedade della empregados no
serviço; tudo em b0111 estado de conservação e sem indernuização
alguma.

v

Para coadjuvar o serviço da companhia, obriga-se o Governo
Federal a continuar a pagar-lhe a subvenção annual de t. 17.125,
até 2 de abril de 1935.

VI

Dado o caso de interrupção simultauca dos dons cabos em
uma ou mais secções, por mais de dons mczes, &ÜVO o caso' de
força maior, a juizo exclusivo do Governo Federal, terá este a b·
culdade de, mediante notificação prévia, deduzir da subvenção a
quota correspondente a cada secção íntcrrompida , proporcional
mente á sua extensão, até o restabelecimento das communicacôcs .

Do mesmo modo se procederá si a interrupção durar mais de
seis rnezes em um só dos cabos.



ACTOS DO P01>EH EXECUTIVO

VII

197

Em qualquer tempo poderá o Governo Federal encampar a
companhia, indcmnizando-a do capital ainda não amortizado e pa
gando-lhe uma bonificação de 10° ° sobre o mesmo.

VUI

Fica elevada a 1:2: 0008 a contribuição annual da companhia
para as despezas da fiscalização.

A companhia estabelecerá suas estações nos mesmos edifícios
em que funccionarem as da Repartição Geral dos Telegraphos,
onde as houver, e contribuirá com a metade da importancia dos
alugueis , sendo, porém, os edificios escolhidos por aquella rc
partição.

IX

A troca do serviço entre a companhia e quaesquer outras adminis
trações telegraphicas, bem como O respectivo ajuste de contas. será
feita unicamente por intermcdio da Repartição Geral dos Tclegraphos.

Obriga-se a companhia a reduzir suas taxas actuaes para o serviço
particular interior á porporção que o seu trafego augrnentar.

De conformidade com as bases estabelecidas no accórdo de 29 de
setembro de I904. essa reducçâo 5'2 fará da f6rma seguinte e se tornará
effectiva a partir de I de abril de cada anno, tendo por base a apuração
elo movimento ele tefeara-n.nas no anuo anterior.

Vinte por cento das taxas primitivas, quando o movimento do ser
viço particular exterior e interior oscillar entre 500.000 e oco.ooo pa~

lavras annuacs ; 3() "/0> das taxas primitivas, quando oscillar entre
ÓOO.OD,J e 70~)'OfU palavras annuaes ; 40 o elas taxas primitivas,
quando osclllnr entre 70~),(YY) e 9()~).O!)() palavras annuaes.

XI

Quando ° serviço particular interior e exterior da companhia
exceder de 900.000 palavras annuaes, pagará a mesma ao Governo Fe
deral a contribuição correspondente á rccucção de 10 "t-, que nas res
pectivas taxas seria cffectuada de conformidade com o accôrdo dc cç
de setembro de IC)Cq.

A apuração do movimento an111161 de telegrammas e a data em que
deve entrar em vigor o pagamento das contribuições ao Governo Fe
deral obedecerão ao disposto na clausula precedente.
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XII

Ficam mantidas as taxas actuaes da companhia para o serviço ex
terior" revertendo, porém;' ao Governo Federal as quotas-partes cor
respondentes ás rcducçõcs que, em virtude do augmento do traícgo,
teriam de ser feitas, nos termos do accórdo de 2C) de seternbro de i 904-

A ímportancta dessas quotas-partes será fixada até o dia I de abril
de cada anno, de conformidade com a apuração do 1110Vll11811tO do trafego
da companhia no armo anterior, c () seu pagamento ao Governo Fe
deral se fará effectivo a partir desta data.

XIU

As taxas da companhia serão cobradas em moeda nacional, segundo
o equivalente do franco fixado trimestralmente pela Repartição Geral
dos Telegraphos para a cobrança elas taxas telegraphicas.

XIV

Não poderá a companhia transferir o seu eontracto, sob pena de
nullidade delle, sem prévio consentimento do Governo Federal.

xv

Continuam de pleno vigor as disposições dos decretos ns. 'J. 000,
de 2 de abril de 1B95, e 2. J93, de 16 dezembro do mesmo anno, e dos
accórdos posteriores, que não tiverem sido alterados pelas presentes
clausulas.

XVI

Ficarão sem effeito as estipulações constantes destas clausulas, si a
companhia não assígnar O respectivo contracto dentro de 30 dias a
contar da data da publicação das mesmas

Rio de Janeiro, 29 de julho de 1909. - Francisco Sá.
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DECRETO N. 7·4f33 - DE 29 DE JULHO DE '9°9

fQQ

Approvn o regulamento pnr.t a Divisão de Expcdicutc da Secretaria de Estado da
Guerra

o Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Braztl, de ac
c6rdo com o disposto no art. 1.;8, lettra d da lei n. I. Sôo, de 4 de ja
neiro de 1908, resolve approvar o regulamento que com este baixa,
assígnado pelo general de divisão Carlos Eugenio de Andrade Guima M

râcs, ministro ele Estado da .Guerra, para a Divisão de Expediente da
Secretaria de Estado da Guerra.

Pio de Janeiro, "29 de julho de '9°9, 88° da Indepcndencla e 21°
da República. .

NILO PEÇANIIA

Carlos Eugenio de A. Guimarães.

Regulamento da Divisão de Expediente da Secretaria de Estado
da Guerra

CAPITULO I

Art _ 1°. A Divisão de Expediente da Secretaria de Estado
da Guerra, de accórdo com o 'ut . :) , do regulamento approvado pelo
decreto n. 7.388, de 39 ele abril ele '90C), comprehcnde um gabinete
do chefe da Divisão e duas secções.

Art ~o. O gabinete tem em suas attribuiçôcs :

aJ a conferencia de todos os netos da Divisão ;
b) os termos eactas dos concursos que, para provimento de vagas

de 3° oflicial, houverem de ser realizados na Divisão;
c) os termos de prome sa e-posse dos cmprcaados ;
d) a abertura da correspondencta ameia! dirigida ao ministro.

Art. 3°. Compete ás secções:

A t'', secção do protocollo :
a) organizar c dirigir O serviço deprotocoJlo; comprehendendo

esse serviço, além da entrada e sahida de documentos, O exame e pre
paro dos papeis que tiverem de subir á presença do ministro, sendo in
struidos com outros papeis relativos ao mesmo assumpto, existentes no
archivo da Divisão, e por onde se conheça o andamento, as informações
e despachos que tenham tido os que forem objecto dó exame, prestados
todos os esclarecimentos c completas as informações precisas para que (i

ministro possa resolver sobre a matería ;
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b) lançar em livros especiaes os actos expedidos pelo ministro;
c) archivar os documentos que, por sua natureza, não devam ser

archívados na Divisão de Fundos e nos departamentos';
d) remetter á Divisão de Fundos c aos departamentos Os processos

destinados aos respectivos archivos ;
e) ter a seu cargo Os serviços de chaucellarin .

A' 2<\., secção de redacção :

a) redigir as mensagens ao Congresso Nacional, decretos, portarias,
avisos, instrucções equaesquer outras peças que 50 tornarem nccessarias
ao cumprimento dos despachos e ordens do ministro;

b) expedir, devidamente numerada, toda a correspondcncía offícial
di? ministro, salvo a reservada expedida directamcnte pelo gabinete do
mrmstro ;

. ~) registrar os decretos, portarias especiaes e outros papeis que
exnnrem essa formalidade; ,

d) organizar o relataria annual do ministro;
e) extractar Ou copiar os actos que tenham de ser enviados ao

Diaric Ojjicial e ao Departamento Central para a publicação;
j) communicar, por meio de niemorenduni (modelo ànnexcj .as ré

partições e estabelecimentos, á Divisão de Fundos e aos departamentos
interessados, os termos Jutregaes dos despachos do ministro, sempre que
os papeis em que forem lançados não lhes sejam devolvidos, ou quando
tratem de assump:o que contenha ordem geral ou firme regra.

Art. 4°. O archívo ficará á cargo de um official da Divisão, di
rectamcnte subordinado ao chefe da referida Divísãc.

CAPITl:LO li

DO PESSOAL

Art. :),,\. O numero e classe dos empregados da Divisão serão os
seguintes:

Um chefe da divisão, com a graduação ele coronel;
Dons chefes ele secção, com a graduação de tenente coronel j
Cinco primeiros officiaes, com a gradua<;ão de major.
Seis segundos officiaes com a g-aduaçao de capitão j
Seis terceiros officiacs, COm a graduação de 1,;> tenentes;
Um portciro ;
Quatro contínuos ;
Os serventes necessários .para a limpeza da repartição, a juizo do

chefe da Divisão.
Art. 6.° O pessoal constante do artigo anterior perceberá actual

mente os vencimentos da tabclla anncxa, fixados no decreto n. 1.555,
ele 13 de novembro ele 190ó, e usará do uniforme de nonorarlos, com o
distiuctivo creado pelo decreto de '25 de novembro de 189'2, sendo-lhe
também pcrmittido o LlSO de uniforme de brim branco ou kaki, sempre
COm aquellc distiuctivo .

Paragrapho unico . Os serventes terão adiaria de.gkon.
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CAPITULO !lI

DAS ATTIUBUIÇÕES

201

Art. 7. r; Ao chefe da Divisão é subordinado todo o pessoal da re
partição a seu cargo, e cabe-lhe:

a) promover, dirig-ir e fiscalizar todo o trabalho da Divisão, distri
buíndo pelas secções o respectivo pessoal, conforme a necessidade do
scrvtço :

b) preparar e ministrar os dados para confecção do relatario que o
ministro tem de apresentar ao Chefe do Estado;

c) corresponder-se, em nome do ministro, com a Divisão de Fundos,
departamentos e estabelecimentos militares sobre assumpto do expe
diente, solicitando as informações e pareceres que julgar necessários
para esclarecimento de qualquer questão;

d) cumprir as ordens e instrucções que o· ministro lhe der sobre as
sumpto de serviço ;

e) enviar ao gabinete as peças officiaes que deverem ser assígnadas
pelo ministro ;

f) receber e distribuir toda a corrcspondencía, levando immediata
mente ao conhcímento do ministro os assumptos importantes ou ur
gentes que reclamem especial attençâo ou prompta providencia;

g) inspeccionar o ponto dos empregados, encerrando-o a hora regu
lamentar;

hi.rever todo o expediente que tiver de ser submettido á conside-
ração do ministro; ,

i) assígnar as tolhas das despezas, os memorando, 0$ annuncios offi
ciaes e as certidões, assim como authenücar os papeis' que forem expedidos
pela Divisão e exigirem esta formalidade, e autorizar as despczas de
compras dentro das verbas destinadas á repartição;

j) mandar passar , quando não houver inconveniente, certidões de
documentos ostensivos existentes na Divisão relativos aos interessados
que as requererem:

k) organizar e submetter á approvação do ministro instrucções re
gulando o melhor processo e economia na direcçâo do serviço;

l) designar um empregado da Divisao para auxiliar de seu gabinete,
percebendo a gratificação mensal de duzentos mil réis, além de seus
vencimentos;

m) mandar encadernar todas as minutas das mensagens, avisos e
officios que forem expedidos pela repartição a seu cargo j

n) dar posse aos respectivos empregados;
o) levar ao conhecimento do ministro as faltas e transgressões com

mettidas pelos empregados, cuja punição escape á competencra de sua
autoridade;

P) despachar os requerimentos das: partes e outros papeis, no limite
de suas attr.buíções ;

q) enviar dírectamente ao chefe do Departamento da Justiça os dados
para a organização da estatística geral militar.
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Art B.o Aos chefes das secções compete, em geral:

a) dirigir, promover c fiscalizar os trabalhos da secção c responder
por eIla;

b) fornecer ao chefe da Divisão os dados que forem ncccssnrios ao
relata rio c concernentes ti sua secção;

c) prestar á outra secção os dados c esclarecimentos que forem pe
didos em objectos de serviço;

d) propor ao chefe da Divisão as medidas que entender necessárias
ao melhor desempenho das attríbu-ções de suas secções;

e) legalizar os pedidos de objectos ncccssarfos á secção;
I) designar aos empregados os scrvicos de que se devam cncar

regar, instruindo-os no sentido de facilitar e simplificar o trabalho e
distribuindo os serviços mais importantes aos primeiros Officiaes e os de
menor importaucla aos segundos e terceiros officiaes

Art , 9. 0 Aos officiaes competem os serviços que lhes forem distri
buidos pelo chefe da secção, perante () qual respondem pejas faltas e
omissões que commettercm e com qucm unicamente se entenderão em
objecto de serviço.

Art. ro , Ao archivista, que será designado pelo chefe da Divisão
de entre os offlciacs, incumbe:

a) manter na melhor ordem e asseio todo O archivo da repartição,
classificando e guardando pela maneira mais conveniente todos os
livros e papeis a seu cargo;

b) organizar o catalogo dos livros c o indice dos papeis, cartas,
memorias, orçamentos, mappas, folhetos e outros documentos exís
tentes no archivo ;

, c) Passar certi.lâo e cumprir as ordens do chefe da Divisão, quanto
aos documentos que estejam sob sua guarda;

d) fornecer, mediante recibo, qualquer livro, papel ou documento
exigido pelo g'abincte ou i)lYls:lO para o serviço da repartição ;

81 COnservar convenientemente escripturado e em dia o livro- carga
do archivo ;

j) organizar a folha de pagamento do pessoal da Divisão.
Art. I I. E' da attribuição do porteiro:

a) abrir e fechar as dependcncias da Divisão ;
b) cuidar da segurança, asseio da repartição e da conservação

dos moveis e mais objectos pertencentes á Divisão;
c) dar destino á corrcspondencia official expedida pela Divisão e

gabinete cio ministro;
d) lançar os despachos no livro da porta c tel-o sob seu cuidado;
e) distribuir e fiscalizar os serviços dos continues, participando, em

tempo oppürtuno, ao chefe da Divisão, as faltas ou abusos quc qualquer
dos ditos empregados commetter ;

1) comprar os objcctos necessários para o serviço da Divisão c qu
lhe forem indica.los pelo respectivo chefe;

g) executar as ordens que lhe forem dadas pelo chefe da Divisão :
h) impedir o ingresso de pCSSO<lS estranhas nas salas dos trabalhos,

salvo ordem superior.
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Art. 12. Compete aos continuas:
a) cuidar do asseio dos moveis, livros e utcnsilios nas salas e111 que

servem'
b) prover as mesas de objectos necessários ao expediente;
c) acudir aos chamados dos empregados, cumprir as ordens destes

em objecto de serviço, avisai-os quando procurados, e conduzir os pa
peis no movimento interno da repartição.

Paragrapho uuico. Os continues e serventes são subordinados ao
porteiro, no que respeita ao serviço da Divisão, e tanto estes como
aquelles deverão comparecer á mesma uma hora antes da designada para
O começo dos trabalhos.

Art. I 3, Cabe aos serventes:
a} fazer todo O serviço de limpeza e quacsqucr outros da mesma

natureza que lhes forem ordenados j
b) pedir ao porteiro os elementos necessários ao cumprimento do

estabelecido na alínea anterior j

c) auxiliar o serviço dos contínuos.

CAPITULO IV

DAS NmIEAçÕES

Art. rq. Serão nomeados por decreto o chefe da Divisão, os chefes
de secção e os offícíaes. O porteiro e continuas 'serão nomeados por
titulo do"'ll'linistro da Guerra. Os serventes serão admittidos pelo chefe
da Divisão,

~ , ,0 U chefe da Divisão será de livre escolha do. Governo.
S '2. o As nomeações de chefe de secção, primeiros e segundos nffi

ciaes são sujeitas á promoção.
§ 3. 0 Essas promoções se farão sob principio de merecimento,

servindo a antiguidade ele classe unicamente para desempate no caso
em que seja considerada a igualdade de merecimento; e; estabelecido
esse criterio , quando se verifique a mesma antiguidade de classe, se
attenderá então á antiguidade absoluta dos empregados C01110 Iunccio
narlos publicas.

§ 4. o Constituem merecimento:
a) frequencia constante do empregado nos trabalhos da Divisão j
b) nunca haver incorrido em algumas das faltas OÜ penas c0111nü

nadas neste regulamento;
c) provada competencia no desempenho dos serviços que lhe forem

attribuldos, demonstrada no zelo e dedicação pelos' trabalhos j
d) cabal desempenho de commissões por sua natureza importantes.
Art. J 5. Os lagares de 3' ollicial serão preenchidos por concurso

que versará sobre as seguintes disciplinas: calligraphia , línguas por
tu-ueza , franceza c ingleza ; arithmctica , gcograpbtc c historia, espe
cialmente do Brazil; noções de direito publico e administrativo ; rc
dacção official.
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§ I. ° Esses concursas serão prestados ~erante commtssõcs cxami
nàdoras, nomeadas pelo ministro, sob a presidencia do chefe da Divisão
e serão válidos por um armo, durante o qual só poderão ser aprovei
tados nas vagas que sobrevierem os candidatos que, pelo menos, tive
rem o mesmo numero de pontos que os nomeados.

§ 2.° Haverá para taes exames duas commissões, a saber, uma Par
línguas, geographla e historiá e outra para arithmethica, noções de dia
reito publico e administrativo c redacção official, devendo íazer parte
da ultima um dos empregados da Divisão. . ~ .

S 3. o As provas prestadas pelos candidatos serao escripta e oral,
marcando-se para duração desta o tempo de duas horas e para o da
quelIa de uma hora,no máxima.

§ 4. o Durante as provas do concurso O candidato não poderá ter
communícacão Com pessoa alguma, nem fazer uso de notas .ou aponta
mentos, podendo entretanto, na prova deIinguas, pedir ao examinador,
em papel á parte e assígnado, os significados de que necessitar, até o
numero de 12, nota esta que será appensa á sua prova;

S 5. Q O candidato que assim não proceder ou que se retirar depois
de iniciadas as provas será excluído do concurso;

8 6. o Os COncursos serão annunciados com antecedcnciu de 30 dias
no Diário 0Uicial c nos jornaes de maior circulação da Capital Federal,
cumprindo que nesse prazo os concurrentes apresentem seus requerimen
tos de inscripção convenientemente instruidos com documentos em que
provem ser maiores de J8 annos, vaccinados ou revacctnados e ter bom
procedimento moral e civil, observada a disposição elo art. 179 elo re
gulamento expedido com o decreto n. 6.946, de g de maio de I908.

S 7· 0J!J terceiro requisito dos mencionados no paragrapho anterior
provar-se-lia com o arrestado do delegada de polícia da respectiva cir
cumscripção ou de duas pessoas de notória consideração social, affirman
do todos de modo positivo O bom procedimento do candidato, ficando
isento da exhíbição daqucllas provas o candidato que já exerça íuncção
publica.

§ 8. o No impedimento do candidato se permittirá a inscripção por
meio de procuração legalmente estabelecida; findo O prazo do edital
nenhum candidato será admittido á inscripçâo, que se considerará en
cerrada.

§ 9. 0 Terminadas as provas ornes, reunir-se-hão, sob a prcsiden
cia geral do chefe da Divisão, as comrníssões examinadoras, para a clas
sificação dos concurrentes, a submetter á consideração do ministro.

Art. 16. A nomeação do porteiro se fará por accesso entre os con
tinuas, sendo preferidos os que manifestarem maior aptidão, assiduidade
c melhor comportamento.

CAPITULO V

DOS VENCIMENTOS, DESCONTOS POll FALTAS E Sl;nSTlTmçÕES

Art. 17. Os empregados da Divisão terão os vencimentos divididos
em duas partes, constituindo 2/3 ordenado c I/3 gratificação pro labore.
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Art. r8. Não soífrera desconto algum em seu vencimento o cmprc
gado que deixar de comparecer ao serviço:

a) por se achar enfermo de moléstia grave e prolongada, compro
vada por uma connnlssao medica e por dons íunccionarios da Divisão,
dependendo o abono de ordem cscripta do ministro, sob proposta do
chefe da mesma ;

b) por haver sido encarregado pelo chefe da Divisão de qualquer
trabalho ou conunissão ;

c) por estar em serviço geral e obrigatório em virtude de preceito
de lei.

Art. 19. O empregado qne faltar ao serviço sem participar o mo
tivo ou dellc se retirar sem autorização do chefe da Divisão perderá
todo o vencimento.

Pcragrapho unico . Nas mesmas condições ficará o empregado que
acccitar qualquer comnussão estranha ao Miuisterio da Guerra.

Art 20. O empregado que faltar por motivo justificado perderá só
mente a gratificação.

Consideram-se motivos Justificados:
a) enfermidade comprovada do empregado o de pessoa de sua fa

milia, considerando-se como tal, pae, mãc , mulher e filhos;
b) nojo e gala de casamento, esta até sete e aquelle até oito dias.
Art. 21. O desconto por faltas, no caso de serem successivas,se

estenderá aos dias que não sendo de serviço estiverem comprehendidos
no pcriocío das mesmas faltas.

Art . 33. Os empregados da Divisão serão substituídos em seus
impedimentos pelo modo"" seguinte;

a) o clfcte da Divisão pelo chefe de secção mais antigo, salvo desi
gnação elo ministro;

b) os chefes de secção pelos lOS ofliciaes, ou na falta destes pelos
2°' officiaes da mesma secção mais antigos, salvo designação do mi
nistro;

c) o archivista pelo official que o chefe da Divisão designar, e o
porteiro pelo continuo que o mesmo chefe também designar .

. Art. 23. Xas substituições, á excepção das decorrentes de férias,
os substitutos perceberão os seus vencimentos e mais a gratificação do
substituido até perfazer o vencimento total deste, segundo o disposto na
lei n . B3-4, de 3D de dezembro de 19:1r, art. 38, e aviso-circular do Mi
nlsrcrio da Fazenda 11.334, de 36 de abril de rB79.

Art. 24. O empregado que interinamente exercer o Jogar vago
ou aquelle cujo proprietário não tenha direito a vencimento algum re
ceberá este integralmente em lagar do seu, que perderá. ~

CAPITlJ LO VI

Art. 2.1, Os empregados da Divisão poderão obterlicença do Mí
nistro da Guerra até um armo.



206 xcros DO PODER EXECUTIVO

Art. 26. A licençaserá sempre concedidacom vencimento, quer seja
para tratamento de molcstia do empregado, quer por outros motivos.

§ 1." A licença por motivo de moléstia será concedida com O or
denado e a metade da gratulcação até seis meles e só com o ordenado
dahi até um anuo.

§ '2. o Em casos que não sejam de moléstia, o desconto será feito
da quinta parte do ordenado até tres mezes, da terça até seis e da rrlc~

tade até um anno.
Art. '27. O tempo das licenças reformadas ou de 110VO concedidas

aos empregados dentro de um anno, contar-se-na para os effeitos do ar
tigo anterior.

Art. 28. Toda licença concedida entende-se para ser gosada onde
convier ao empregado IlO interior da Republica, sendo que, no caso de
ser dada para gusar no exterior, a portaria o determinará.

Art. 29. A portaria de licença deve ser apresentada ao -ccumpra
se - do chefe da Divisão dentro de 3D dias da sua concessão, sob pena
de ficar sem effcito .

Art. 30. O empregado licenciado que for promovido antes de en
trar no goso da licença terá direito a perceber o ordenado do lagar do
accesso, si puder apresentar a portaria ao - cumpra-se - no prazo re
ferido no artigo antecedente.

Art. 31. O empregado que, finda a licença, não se apresentar á
Divisão perderá tojo o vencimento, ainda que dê parte de doente.

Art. 32. Não será concedida licença ao empregado que ainda não
tiver entrado no eflectivo exercicio do seu cargo.

CAPITULO V[]

DAS APOSENTADORIA.8

Art. 33. A aposentadoria dos empregados da Divisão regular-se
11.'1 pelo decreto.n . 1l7, de 4 de novembro de 1892, e mstrucçõcs ex
pedidas com a circular do Ministério da Fazenda, 11. 15, de 26 de ja
'neiro de l894.

Art. 34. Serão contados como serviços utcls para a aponsentadoria
e addicionados aos que forem prestados na Divisão os que o empregado
houver prestado em qualquer tempo:

a) no exercido de empregos ou cargos publicos de qualquer natu
r,çza de nomeação do Governo e retribuidos pelo 'Thesouro Federal;

b) no exercito ou na armada como praça de prct ou offlcial, si já
não tiver sido iucluido o respectivo tempo de serviço em reforma mi
litar C0111 vencimento;

c) como addido, por auppressão de lagares, a qualquer repartição
'publica federal;

d) em repartições administrativas provinciaes, estaduaes ou muni
cipaes da Capital Federal, em conformidade do disposto no art. 40 do
decreto n. 2.343, de 29 de janeiro de 1859, e art. 24, n. 2, do de
n. 4.153, de 6 de abril de 1868;
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e) como auxiliares, na conformidade do disposto da lei 11. 1,980,
de 22 de outubro de 1908.

Art. 35. Na liquidação do tempo de serviço não se descontará o
tempo de interrupção pelo exercício de quaesquer outras funcções pu
blicas em virtude de nomeação do Governo, de eleição popular ou de
preceito da lei; mas será descontado o tempo de faltas por molestía ,
excedentes de 60 dias em cada anno, o de licença excedente de seis
mezes e o de faltas não justificadas. r

Art. 36. 0 tempo de serviço prestado pejos empregados da Di
visão junto ás forças de observação e em operações de guerra externa
ou interna será contado pelo dobro para a aposentadoria, na conformi
dade do disposto na lei n. 2.556, de 26 de setembro de 1874, art. 9°,
§ r".

Art. 37. O empregado emquanto estiver afastado do exercido,
aguardando aposentadoria, só terá direito ao ordenado, ainda que, por
contar mais de 30 annos, tenha direito á aposentadoria com maior ven
cimento.

CAPITULO VIII

DAS PENAS DISCIPLINARES

Art. 38. Os empregados são passlveis das seguintes penas: advcr
tencia e suspensão; impostas, aquella pelo chefe da Divisão ou secção e
esta pelo ministro.

Art. 39. 1\ pena de suspensão será applicada nos seguintes casos:
(.1) desobediencia, negligencia e falta de cumprimento de deveres;
b) ~lta de comparecimento, sem causa justificada, por oito dias se-

guidos ou por 15 dias interpolados durante o mesmo mez;
c) prisão por motivo não justificado ;
d) cumprimento de pena que obste ao desempenho das funcções do

empregado;
e) pronuncia em crime commum ou de responsabilidade;
f) necessidade de suspensão como providencia preventiva ou de

segurança.
Art. 40. A suspensão, excepto a preventiva, que trará a privação

da gratificação, determinará a perda do vencimento, com a circum
stancia de que a decorrente da pronuncia dará Jogar a perda da metade
do ordenado, além da g-ratificação, até final condemnação ou absol
vição' sendo neste ultimo caso restituída a metade do ordenado não
recebida.

CAPITULO IX

DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art. 4I. OS trabalhos da Divisão cornecarüo invariavelmente em
todos os dias uteis, ás [O 1/'2l10raS da manhã e encerrar-se-hão üs 3
1/2 da tarde, salvo o caso de serviço cxtraordinar:o e urgente, que
exija prorogação do tempo do expediente, ou mesmo trabalhar-se em
dias feriados.
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Art. 41. Os empregados, exccptuados o chete da Divisão, as
signarão o livro do ponto durante a primeira hora que anteceder á
marcada para o começo do expediente c, á salrida, lindo ou não este,
o rubricarão.

Paragrapho unico . O chefe da Divisão ao encerrar o ponto lançará
as notas.que servirão de base para justificação de qualquer falta que
porventura se der no correr do mez .

, Art. 43· Os empregados da Divisão teem direito a J 5 dias utels
de férias annualmentc, seguidos ou interpolados, que serão gosados
sem prejuizo da marcha do serviço.

Art. 44. Os empregados terão os vencimentos a que tinham direito
pela tabella da Secretaria de Estado da Guerra, que acompanha este
regulamento, ou outros que forem fixados pelo Congresso Nacional
para aquella Secretaria ora extíncta.

Art. 45. As leis e resoluções adaptadas pelo Congresso Nacional
serão publicadas por decreto {Constituição, art. 4B, n. r),

'Tratando-se de resoluções que contenham normas geraes e dispo
sições de natureza orgnníca ou que tenham por fim crear direito IlOYO,
ocscrvnr-sc-ha a seguinte redacção :

LI::I ?'oi, '"., DE •.. DE ... DE ,. .

(Ementa)

O Presidente (ou Vice-Presidente) da Republica dos Estados
Unidos do Brazil :

F~ço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a
seguinte lei:

(Segue-se a lei, em sua integra, até o ultimo artigo).

Rio de Janeiro, em.... de .. , .de .... " tantos da Independencia
e tantos da República.

Assignaturas do Presidente (ou Vice-Presidente) da República e
do ministro,

Art. 46. As resoluções que consagrarem medidas de caracter
administrativo ou polítíco, de interesse individual ou. transitaria, de
nominar-se-hão decretos legislativos; e a formula differe da precedente
em que as palavras - seguinte lei - são substituídas por estas outras
- seguinte resolução- vindo na cpigraphe a expressão- decreto-em
vez de- lei,

Art. 47. Quanto s leis ou decretos legislativos que independem
de sanccão , ou são enviados ao Poder Executivo para a simples pro
mulgação, serão publicados sob a seguinte formula:

LEI ou DECRETO :'\ .. ,.DE,. DE ...... DE .. ,

(Ementa)

O Presidente (ou Vice-Presidente) da República dos Estados Uni
dos do Brazil ,
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo a
seguinte lei ou resolução:

(Segue-se o texto da lei ou decreto)
Rio de Janeiro, em ... de, .... .de... , tantos da Independencia e

tantos da República.
Assígnaturas do Presidente (ou Vice Presidente) 8<1 Republica e

do ministro.
Art. 48. Serão numerados os actos do Poder Legislativo e os

decretos do Poder Executivo, excepto os referentes a norneacão,
demissão e aposentadoría.e a actos cougeneres da ccrnpetencia pnva
tiva do Poder Executivo.

Art. 49. Nos decretos dó Poder Executivo que exijam a forma
lidade da numeração a formula é :

DECRETO N •. • DE ••.•• DE •.•.. , .• DE .••

(Ementa)

O Presidente (ou Vice-Presidente) da República dos Estados Unidos
do lj-azil : (seguem-se os considerandos ou exposição de motivos,
quando for de mister) : Resolve (ou decreta) (segue-se o texto do de
ereto) .

Rio de Janeiro, em ...de .....de., .tantos da Jndependencla e
tantos da Republica.

Assígnaturas do Presidente (ou Vice-Presidente) edo ministro.

Art. <o . Nos decretos não numerados a formula é:

O Presidente (ou Vice-Presidente) da República dos Estados Uni
dos do Brazil : Resolve ..... (0 mais como nos anteriores).

Art. SI, Dos tres autographos de, lei 0\1 resolução do Congresso
Nacional, por este enviados ao Poder Executivo, dous serão devolvidos
á Camara que os houver remettido, por meio de mensagem do Presi
dente (ou .Vice-Presldcnterda RepubJica ao Presidente da mesma Ca-
mara trausmittida ao 10 secretario com aviso do ministro'. '

Art. 52. No Diario QUicial a respectiva publicação Iar-se-ha do
seguinte modo:

A lei OH decreto, que contenha o texto da resolução do Conaresso
Nacional, sob a epígraphe - .Actos do Poder Legislativo. ~

Os decretos do Poder Executivo, as mensagens do Presidente (ou
Vice-Presidente) da República e o aviso do ministro Tcmettendo a
mesma mensagem, na secção dos Actos do Poder Executivo.

Art. 53. -Na hypothcse eleser negada sancçâo á lei ou resolução do
C6i~gresso, os autographos, em numero de dous, serão devolvidos
á Camata iniciadora, por meio de mensagem acompanhada da exposição
de motivos do veto, transmittida em aviso do ministro ao JO secretario
da Camara ou do Senado.

Por occasíão de trausmittir-se a mensagem á alludida Camata ini
dadora, será endereçado aviso ao J O secretario ela outra Casa elo Con
gresso connuunicando a devolução.

Poder Executivo - 1909 - vol , Il 14
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Art. 54. Não tendo sido promulgada a lei ou resolução, ou 11<'10 lhe
sendo negada a sancção dentro do prazo constitucional, serão dons dos
autographos devolvidos, por officio do chefe ela Divisão, ao dírector da
secretaria elo Senado, afim de que possa observar o disposto no art. 38
ela Constituição.

Art. 55. Os netos ele natureza política ou propostas do Poder
Executivo serão transmittidos ao Congresso em mensagem do Prcsí
dente da República, acompanhada de aviso do ministro ao l° secretario
da Carnara ou do Senado.

Art. 56. Nos casos em que o Presidente ela Rcpublica haja de
prestar informações exig-idas pelo Congresso e estas dependendo do Mi
nisterio da Guerra, o ministro fará uma exposição que será transmittida
por mensagem acompanhada de aviso.

Art. 57. A remessa dos papeis relativos a simples expediente e as
demais communícacõcs do ministro far-se-hão por aviso ao r" secretario
da Cantara dos Deputados ou do Senado, conforme a hypothesc .

Art. 58. Nas portarias e titules ministeriaes observar-se-há a for
mula: O ministro de Estado da Guerra, em nome do Presidente (Ou
Vice-Presidente) da Republica, resolve ..... (quando houver consídc
randos, estes precederão a palavra - resolve).

Art. 59. Tratando-se de expediente COm01UITI, só se lavrará aviso,
quando se houver de firmar regra, estabelecer ordens geraes, tiver o
despacho de dar logar a mais de uma ordem sobre interesse geral, for
preciso fazer alguma conununicaçãu a autoridades independentes do Mí
nisterio da Guerra, ou quando a ordem emanar directamente do mi
nistro.

Art. 60. Nos outros casos, os papeis seguirão mediante memo
randurn (~uodelo aunexot á autoridade competente ou ú repartição
iniciadora, para cumprimento das ordens dadas em despacho final, sendo
que, quando for preciso, dar-se' sciencia desse despacho a outra autori
dade, íar-sc-ha por ofllcio do chefe da Divisão.

Art. 61. Sobre decretos e portarias publicados no Diario OjJicial
e acerca de interesse individual e que tenham de ser conhecidos por au
toridades e chefes de repartições ou estabelecimentos, não se fará aviso
ou officio dando communicaçào. .

Art. 62. Nas resoluções sobre consultas do Supremo Tribunal
Militar observar-se hão as seguintes regras:

1. Serão publicadas por decreto as que importarem fixação de
pontos cardeas ele administração, reformas, aposentadorias, jubilações,
concessão de antiguidade de posto, promoções por indernnização de
preterição e assumptos análogos, a juizo do ministro.

U. Serão transcriptas no Diaria OJlicial, não só as consultas de
que trata a disposição precedente, mas também as que se referirem á
explicação ele duvidas sobre pontos disciplinares, esclarecimentos de
disposições de actos secundanos da administração, antiguidade de
praça e nssumptos congenercs, a juizo do ministro ~

In. Serão estas c aquellas commuuicadas ao dito Tribunal.
IV. Serão communicadas á autoridade que tiverde tomar conhe

cimento dellas, as que se referirem a assumptos de sua competcncia,
fazendo-se a cocuuunlcação em aviso do ministro.
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V. As que versarem sobre indeferimentos de pretensões serão tão
somente publicadas no Diario Official e' communicadas ao Supremo
Tribunal Militar, salvo quando os indeferimentos forem acompanhados
de. condições de que alguma autoridade deva ter conhecimento, em
cujo caso se procederá de accórdo com, a disposição precedente.

Rio de Janeiro, 29 de julho de IG09. - Carlos Eugenio de A.
Guimarães.

Tabella dos vencimentos actuaes a que se referem os e,1;tS. 6 e 44
deste regulamento

Ordenado Gratificação Total

Chefe da Divisão .
Chefes de secção .
Primeiros officiaes .
Segundos officíaes .
Terceiros offictaes .
Porteiro. .
Continues .

Rio de Janeiro,
Guimarães.

7:800$000 3:900$000 11:700$000
6: 240$000 3: ]20$000 9: 360$000
4:000$000 2:000$000 6:000$000
3: 200$000 1 : ooosooo 4: 800$000
2:400$000 1:200$000 3:600$000
2 : 400$000 I :200$000 3: 600$000
1:240$000 640$000 [:920$000

:29 de julho de 1909.- Carlos Eugenio de A.
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Sccl'otal'ia do Es~ado da Gucl'ra

DIVISÃO 00 EX1>~DIENTE

'IIEMORANDUM

Pela divisão do' Expediente remette-se a .

....................... " rara que possa ser cumprido

o despacho do 31'. i\1illistro, os papeis juntos tratando " ..

.,.,., , , .." ,.,., ,., ..•..., ., , , , , , .

.... ,., , .., , , "., ,', , , ", , ,.'

Divisão do Expediente, em ..

de de 19 .

o Chefe Lia Divisão,
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DECRETO N. 7.483 - (Com este numero não houve aeto algum).

DECRETO N. 7.484-D8 5 DE AGOSTO DE 1909

Crêa uma brigada de ínfantoría da guarda nacional na comarca de Igarapé

Assú, no Estado do Pará.

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

Artigo unico . Fica creada na guarda nacional da comarcade Iga
rapé-Asse, no Estado do Pará, uma brigadade infantaria, com a desi
gnaçãode 83"', composta de tres batalhões -do serviço' aetivo ns . 247,
248 e ~49, e um da reserva, n. 83, os-quaes se organizarão com os
g-uardas qualificados nos districtos ela referida comarca; revogadas as
disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 5 de agosto de Ig09, 8W da Independencia e 2I;)
da República. .

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 7.485 -DE 5 DE AGOSTO DE 1909

Abre ao Míntsterío da justíça e Negocies Interiores o credito especial de

I:J:825S, para pagamento dos subsídios que deixou de receber o senador

Alfredo Bltls.

o Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos' elo art.' 70, â so, do regula
mento' approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro -de 1896;
resolve, á 'vista -do "art . 8° da lei n . I .84I,de 31 de" dezembro de
~907, revigorado-pelo art. 6° da lei 11. 2.0.)0; de 3l'de dezembro de
Igo8,abrir ao Ministério da Justiça e Negocias Interiores o credito
especial de T2:825$, para pagamento elos subsídios que O senador Al
fredo Ellis deixou de receber, no período de r4 de maio a 31 de ou
tubro de 1896, Da qualidade de deputado federal pelo Estado de
S. Paulo.

Ria de Janeiro, 5 de agosto de 1909, i]8° da Independencía e 21°
da República.

NJLa .PEÇANUA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.
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DECRETO N. 7.486 - DE 5 DE AGOSTO DE 1909

Declara sem cncíto a parte referente ao rio S. rjonçsto , no Districto Federal para

o fim da desapropriação por utilidade publica, de que trata o decreto 11. 6.475,

de 9 de maio de '90?-

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, atten
dendoao que representou a Inspecção Geral das Obras Publicas, decreta:

Artigo unicc . Fica sem effeíto, para o fim da desapropriação, por
utilidade publica, de que trata o decreto n. 6.475, de o de maio de
1907, a parte referente ao rio S. Gonçalo, no Districto Federal por se
tornar desnecessario O mesmo rio ao serviço do abastecimento de agua ,

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 19°9,88° da Independencia e 2IO
da Republíca ,

NILO PEÇANHA.

Francisco Sá

DECRETO N. 7.487 - DE 5 DE AGOSTO DE 1909

Abre ao i'1Jnistcrio da jusuça e Negocias Interiores o credito especial de 20:000$,

para occorrer á dcspcza com a mudança da Bibliothcca Nacional para o IlOYO

cdificio .

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização concedida pelo art. 3°, n . UI, da lei n. 2.050, de 31 de
dezembro de 1908, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos
do art. 70, §5°, do regulamento approvado pelo decreto n. ~L409, de
23 de dezembro de 1896, resolve abrir ao Ministerio da Justiça e Ne
gocias Interiores o credito especial de 20:000$, para occorrer á despeza
com a mudança da Bibliotheca Nacional para o llOVO edificio.

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1909,88° da Independencia e ~IO
da Republtca ,

NILO PEÇANIIA.

Esmeraldino Oly-mpio de Torres Bandeira
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DECRETO N. 7'488-DE 5 DE AGOSTO DE 1909
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Concede autoríaaçâo ü Foetcr Me Clellan Company para Iunccionar na

República

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attcndendo ao que requereu a Foster Mc Clellan Company, devida
mente representada, decreta:

Artigo unico, E' concedida autorização á Foster Me Clellan
COlnpany para funccionar na República com os estatutos que apre
sentou, mediante as clausulas que a este acompanham, assignadas pelo
ministro da Viação c Obras Publicas, e ficando a mesma campati. hia
obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela Iegislaçãoem vigor.

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1909, 880 da Independencia e
21 0 da Republica.

NILO PEÇANIfA.

Francisco Sá.

Clausulas que acompanham o decreto n. 7.488, 'esto data

A Foster Me Clellan Compony é obrigada a ter um representante
no Brazil com plenos e illimitados poderes para tratar e definitivamente
resolver as questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer com
particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial pela com
panhia.

II

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos unicamente
ás respectivas leis e regulamentos e á [urisdicção de seus tribunaes judi
ciarios ou administrativos, sem que, em tempo algum, possa a referida
companhia reclamar qualquer cxcepção fundada em seus estatutos, cujas
disposições não poderão servir de base para qualquer reclamação con
ccrnente á execução das obras ou serviços a que elles se referem.

lI!

Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que
a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos. Ser-lhe-lia cas
sada a autorização para funccionar na República, si infringir esta clau
sula.
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IV

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

V

A infracção de qualquer das clausulas para a qual não esteja com
minada- pena especial, será 'punida com' a multa 'de I :000$ a 'Í:.ooo$ e,
no caso de reincideücia, pela cassação. da autorização concedida pelo de
creto, emvirtude do qual baixam-as presentes clausulas.

Rio de Janeiro, S de agosto de 1909.-- Fnmcisco Sá.

Certifico pela presente que 111e foi apresentado um certificado de
incorporação de sociedade, escripto em idioma inglcz,' afim de o tra
duzir para a língua vcruacula, o que assim cumpri, em razão do meu
ófficio, e cuja traducção é a seguinte :

TRADUCçAo

FOSTER MC CLELLAN co.

Certificado de incorporação

Nós abaixo assignados, pessoas maiores de idade, dous terços das
q,uaes, no minimo, sendo cidadãos americanos,. c residindo a maioria no
Estado qe New- York, desejando constituirmo~,nós em sociedade, .aoster
mos da 'legislação das socledadcs comnrerclaes do Estado de New~Yorkj
pelo presentemstrumento convencionamos, assígnamos, [ratifícamos e
depositamos para esse fim o presente. com as seguintes clausulas e con
dições, a saber:

Primeira - A projectada sociedade denominar-sc-ha Foster Me
Clellan Co. ..

Segunda c- Osfins pam.ós,qbaes é constituída' 8.10:',0 fabrico c
mhnípuíaoão, dentro do Estado 'deNew-York c, em qualquer outro
local; ele drogas, medicamentos especificas e preparados 'patente, ri a
respectiva venda em, todos Os Estadose paizes, c~m ,excepção dos, Es
tados Unidos da 'América e 'o 'Domimo do Canadá, e nos Estadas
Unidos da America e Canadá para exportação a esses Estados e
paizes : e como indústrias correlatas, comprar, adquirir, possuir c
díspór de marcas de fabrica naciouaes e cstranaeirns, direitos, pri
vilcgíos e licenças, bem comosegredos de fabricação e commercio e de
acervos, .acçôes, .titulos e outras obrizacões de sociedades nacíonaes e
cstraogcíras. .ou, de quaesquer individuas, firmas ou sociedades em
nome collectivo, emittindo contra esses titulas e papeis e cffeitos,
acções, obrigações e outros titulas Se118.
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Terceira - O capital social será de cíncoenta mil dollars
($ 50.000.00), inteiramente dividido em accções ordinarias.

Quarta - As acções em que fõr dividido o capital serão em
numero de quinhentas (500), do valor de cem dollars ($ 100) cada uma,
o o capital, com °qual a dita sociedade dará inicio aos seus neg-ocies,
fica Jlxado em vinte e cinco mil dcllars ($25,000.00).

Quinta ~ A séde social da sociedade será estabelecida na cidade
de Buffalo, no condado de Eric e Estado de New-Yórk .

Sexta "'----- A duração da sociedade terá o prazo de cíncocnta
annos (So).

Setima - A directoria terá cinco membros,
Oitava -c-Os nomes e endereces dos directorcs a servirem du..

rante o primeiro anno são os que sé seguem:

Orrin E. Foster. 291 a293 MichíganSt. ButTalo, N. Y.
James E. Fóster, 291 a 293, Míchígan 81. Buflalo, N. Y.
IIarry Thorp Vars, 291 a 293 MichiganSt. Buffalo, N. Y.
Seth G. Heacock, Ilion, Ncw-York,
Edwin Me Clellan, Schenectady, Ncw-York .
Nona - Os nomes e endereços dos subscriptorcs de acções e o nu

mero de .acções do capital social que se obrigam respectivamente a
tomar, são os seguintes:

Orrin EvFoster, 291 a 293, Mjçhigan Se, Buffalo, N. Y., 246.
.Iames Poster, 2gr a 293, ·i\1ichig-'anBt., Bufialo,N.' Y, I.
HarryThorp V.11's,291' a 293, Michigan S1. Buffalo, N. Y., J.
Seth G. Heacock, Iliou, Ncw-York, 1.
Edwin Me Clellanv Scheüectàdy.iNcw-York, I.
Em testemunho do que convencionamos, assiguamos, ratificamos e

depositamos o presente certificado em duplicata ~
Dado neste dia-a' de fevereiro 'de ,898.-' 'O. E. Foster.- .lame')

Foster,-- IJarry TllOrp Vars.-Set/t (t. Heaeock.- Edwin Me ciau«.
Estado de New-York, Condado de Schencctady (35.:

Neste dia 22 de fevereiro de J 898, 'perante mim compareceu pessoal
mente Edwin Mc Clellan, de mim conhecido pelo proprto e que sei ser
uma das pessoas a: que se refere o instrumento supra e que o assignou, o
qual declarou-me c confessou 11aye1-0 subscripto.-James A. Van Voas!,
rabelltão publico.

Estado de Ncw-York, Condado de Erie (S5.• :

Neste dia 4 de" marçodeln98, perante mim comparecem pessoal
mente Orrin E. Foster, {ames Fostcr e I-Iarry Thorp Vars, de mim
conhecidos pelos proprios e que sei serem tres das pessoas a que se re
fere o instrumento supra e que o assignaram , c cada um individual
m~nte confessou-me havel-o snbscripto.- H.). Brain, tabellião Pu
blico .

Estado de New-York, Condado de Herkimer (ss :

Neste dia 8 de fevereiro de r898, perante mimjcompareceu pessoal
mente Seth G. Heacock, de mim conhecido pelo próprio e que sei ser
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uma das pessoas a que se refere o instrumento acima e que o assígnou,
o qual confessou-me havel-o subscripto.-Charles l. Rasbach, tabellião
publico.

No verso:

Certificado de incorporação da Foster 111c Clellan Co. Imposto do
privilegio da organização desta sociedade $ Ó2. ,'50j too. Segundo capitulo
908. Leis 1896. Pago ao thescureíro do Estado, antes do deposito.
Estado de New-York. Secretaria de Estado. Depositado e registrado em
'7 de abril de 1898.- André Danaeon, substituto do Secretario de Es
tado.

Estado de New York, Secretaria de Estado (58:

Declaro que confrontei o certificado supra com o certificado de in
corporação da Foeter Me Cteüan Co. que se acha archivado nesta se
cretaria, onde deu entrada a 7 de abril oe 1898, e pelo presente certifico
que é cópia fiel do mesmo em todo o seu teor.

Em testemunho do que firmei o presente que sellei com o sello do
Secretario de Estado, na cidade de Albany, neste dia 19 de abril de
J909·

Estava o grande seIlo do Secretario de Estado de New-York e a
assignatura de Thornas F. Fennell, sub-secretario de Estado.

Reconheço verdadeira a assignatura retro de Thomas F. Fcnnell,
sub-secretario de Estado, de Ncw-York : e para constar onde convier, a
pedido elo interessado, mandei passar o presente que assigno e vac sel
lado com O sello deste Consulado Geral do Braztl em New-Ycrk, 11
de maio de Iflo9.- José Joaquim Gomes dosSantos, consul geral.

Estava a chancella do consulado referido e uma estampilha do sello
consular brazileiro do valor de 5$ inutilizada.

Reconheço verdadeira a assígnatura do SI'. José Joaquim Gomes
dos Santos, consul geral em New York (sobre duas estampilhas Iederaes
valendo collectivamente 550 réis) : Rio de Janeiro, I de julho de 19°9.
Pelo director geral, Gregorio Pecegueiro .do Amaral.

Estava a chancella da Secretaria das Relações Exteriores.
Estavam colladas e devidamente inutilizadas na Recebedoria da

Capital Federal duas estampilhas federaes valendo collectivamente
1$500 .

Nada mais continha o referido instrumento que bem e fielmente
verti do próprio original, ao qual me rcporto.

Em fé do que firmei o presente que sellei com o sello do meu offí
cio e assigno nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 2 de julho de 1909.

Rio de Janeiro, 2 de julho de 1909.- E. D. Murray .
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DECRETO N. 7.489 - DE 5 DE AGOSTO DE 1909

219

Concede autonzaçâo á « ueürscn-Südarncrtuaníschc Tclcgraphcngcsellschaft ,A.

G." para runccíouar na Rcpublicu

o Presidente da República dos Estados Unidos elo Brazil, attcn
dendo ao que requereu a Detusch-Sudameríuonische Teleg:raphe1Zgesel
lschaft, A. G., devidamente representada.de ereta:

Artigo unico . E' concedida, autorização á Desusch-Súdameríka
nisclie Telegrapnengesllsechaft, A. G., para funccionar na República
com os estatutos que apresentou, mediante as clausulas que a este
acompanham, assignadas pelo ministro de Estado da Viação e Obras
Publicas e ficando a mesmasociedade obrigada a cumprir as formalidades
exigidas pela legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1909, 88° da Indepcndencla e 21 0

da Republíca.

NILO PEÇANHA.

Francisco Sei.

Clausulas que acompanham o decreto n . 7.489, desta data

I

A Deíüscn-Sudamerikaniscli Telegraplzengesellschajt, A. G., C
obrigada a ter um representante no Brazil, com plenos e illimitados
poderes, para tratar e definitivamente resolver as questões que se susci
tarem quer com o Governo, quer com particulares, podendo ser
demandado e receber citação inicial pela sociedade.

II

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos ás respectivas
leis e regulamentos e a jurisdicção de seus tribunaes judiciarios ou ad
ministrativos, sem que em tempo algum possa a referida sociedade re
clamar qualquer excepção fundada nos seus estatutos, cujas disposições
não poderão servir de base para qualquer reclamação concernente á cxc
cução das obras ou serviços a que elles se referem.

III

Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que
a sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos. Ser-lhe-há cassada
a autorização para funccionar na República, si infringir esta clausula.
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IV

A sociedade só poderá explorar as concessões que lhe forem feitas
ou transferidas, não podendo installar ou explorar communicações por
meio de cabos submarinos, sem prévia autorização do Governo.

V

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

VI

A iníracçãode qualquer das clausulas para a qual não esteja com
minada pena, especial será punida com a multa de I :000$ a 5:000$ e, no
caso de reuu'idencia, pela cassação da. autorização concedida pelo de
creto em virtude do qual baixam as presentes clausulas.

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1909.-I,,rancisco Sá.

Eu abaixo assígnado, traductor publico e interprete commercial
juramentado da praça do Rio de Janeiro por nomeação da meritíssima
Junta cornmercial da Capital Federal:

Certifico pelo presente que me foi apresentado um documento
escripto no idfoma allemão afim de o verter para o idioma vernaculo,
o que assim cumpri em razão do meu offlcio e cuja traducção é a
seguinte:

TRADUCÇÃO

Tribunal de Primeira Instancia em Colonia.
Certidão do registro do Conunercio - Secção B - I. 163.
Firma: Demscti Sndamerikanisclle Tclegratnengesettscnaft, A. G.

Colollia.
Numero do registro: UIn.
Firma e séde : Deútscli Siuiameríkaniscne Telcgrapnengesettschaft,

Aktíen. gesellschajt.

Objecto da empreza :

Acquisíção de concessões de toda a especie, de serviços telegra
phicos e telephonicos ; installacão, conservação e exploração de taes
serviços de rommunicação ;" outrosim, participação em empresas
similares, especialmente installação e exploração de linha~ telegTa~hicas

submarinas entre a Allemanha e o Brasil e as colonias allemas da
Afrioa-Occídental e do sudoeste, sendo tudo de accôrdo com o Imperial
Ministério dos 'Correios.

Capita1 inicial ou de fundação: quatro milhões de marcos.
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Dire-toria, socios solidários, socio gerente, liquidantes: Hermann
Zeits, director de banco, Berlim; conselheiro dos Correios Imperíaes,
reformado, Victor Hugo Pftizner, Colonia .

Contmcto de sociedade ou estatutos; direito de representação :
Sociedade por acçõcs. (Sociedade anonyma.) Contracto de sociedade
de 27 de agosto de 1901l, Declarações em nome da companhia são
obrígatorías para a mesma, quando feitas (caso existam varias membros
da directoria) por dons membros da directoria ou por um membro da
directoria e um procurador. O conselho fiscal, porém, tem o direito
(mesmo quando a directoria tenha varias membros) de determinar que
um delles ou diversos ou cada um por si sejam autorizados a representar
a companhia e a assígnar a firma da mesma individualmente.

Numero de ordem, data do registro, nssígnatura : 24. H. R. B.
~r63, em 2 de outubro de 1908.- (Assignado) Müller.

1
Numero do registro : dous.
Coutracto de sociedade ou estatutos; direito de represcctação : Por

deliberação da assembléu geral de 9 de novembro de 1908 foram feitas
ao seguintes alterações no contracto de sociedade; na paragrapho qua
torze o numero máximo dos membros do conselho fiscal foi elevado de
quinze para dezeseis. No paragrapho trlnta e ~r~ ~ data da concessão
dada pelo Governo Jlespanbol á firma 1" cltcn & Guillcaume - Lahmey
crwerke Aktien gesellschaft, foi alterada de 8 de junho de 1907 para 6
de junho de 1907.

Numero de ordem, data do registo, assignatura : :)4. H. R. D.
1. r63, de novembro de 1908.- Assignado: Múlíer.
-8- ..

Numero tres: Sem effeito,
Numero do registro: Quatro.
Dírectoria ; socios solidários; sacio gerente; liquidantes: Guilherme

João Spoerer, negociante em Colonia.
Contracro de sociedade ou estatutos; direito de representação: Em

virtude de resolução do conselho fiscal em data de 16 de janeiro de J909,
foi nomeado membro da directoria ° negociante Guilherme joão
Spoerer, de Colorúa.

Numero de ordem, data do registro, assig'natura : 24. H. R. B.
1.163, 9 de fevereiro de 1909· - (Assígnado) Müller.

12

Numero do registro: Cinco.
Procuração: Foi outorgada procuração geral a jacob JOdO C. Roy,

em Colonia ,
Numero de ordem, data do registro, assignatura : :24. H. R. B.

[.r63, 23 de março de 1909. - (A.ssignado) Mútler.

1 -
JCcrtitico a fidelidade da cópia.
Colonía, aos 3 de junho de 1909·
Assígnado : íllegivel.
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Secretario do Tribunal de I'" Instancia. Escrivão do Real Tri
bunal de J a Instancia da Prussla.

Chancclla do alludido tribunal.
Certifico que o documento retro está revestido de todas as Iorma

lídades exigidas pelas leis deste paiz e para constar onde convier, a pe
dido da firma Deútscli Súdameríkunischc Telegraphen ç;esellscha[l,
A. G., passei a presente que assígncl e fiz sellar com o se110 das armas
deste Vice-consulado da República dos Estados Unidos do Braxil,

Colonia, aos 8 de junho de 19OC). - Robert Langen, vice-consul.
Chancella do referido Vice-consulado inutilizando umse110 do Brazil

de 5$000.
A asstgnatura supra do vice-consul estava devidamente legalizada

na Secretaria das Relações Exteriores do Rio de Janeiro em data de I

de julho de I gOl) .
Colladas e devidamente inutilizadas na Recebedoria do Rio de J a

neíro duas estampilhas federaes valendo collectivamente 1$50).
Nada mais continha o referido documento, que fielmente verti do

proprío original, ao qual me reporto.
Em fé do que passei o presente que assigne: c sellei com o se110 do

meu offieio nesta cidade do Rio de Janeiro aos lO de julho de 1909.
Ri9 de Janeiro, la de julho de 1909.- D. L. Lacombc.
Eu abaixo assígnadc, traductor publico e interprete cornmercial

juramentado da praça do Rio de Janeiro por nomeação da mcritissima
.~ unta Commercial da Capital Federal:
, Certifico pelo presente que me foi apresentado um documento cs
cripto no idioma allcrnão afim de o traduzir para o vernáculo, o que
assim cumpri c'\-n razão do meu oíficio e cuja traducção é a seguinte:

TRADUCÇÁO

Contracto de sociedade da «Deütsch Súdameríkanísche 'I'eleqr-a
pnenqesallschaf't, Aküíenqeseflschart» zu Kôln a/R

Companhia de Tctcgrapuos Germano Sut-Amcncaua , sociedade por acções em
'O Cotonia, sobre o Rheno)

IL\zIO SOCIAL

§ 10. Pelo presente contracto de. sociedade fica .:onstit~ida :uma
sociedade por accôes sob a razão SOCIal de Dcntscn Súdtnneríkanische
Telegraphengesellscha[t, sociedade por acções.

SÉDE E DU~AÇXO

§ 20 • A séde da companhia é em Colonia e a sua duração indet
cerminada , Fica a companhia autorizada a. estabelecer sucursaes ou
filiaes CtH outros logares, mesmo DO estrangeiro.
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§ 3<'). A cmprcza tem por objecto o seg uintc : a acquísíçao de
concessoes de qualquer cspcctc de f;crV1COS ielcgraphícos e telepho
nicos, a installação, conservação e exploração destes serviços, ou
trosirn a participação em emprczas similares, especialmente a .instal
Iação e exploração de comrnunicações por cabos submarinos entre a
Allemanha e o Brazil e as colonias allernãs da África Occidentai e do
Suduoeste; todos esses empreheudtmentos ficam dependendo de ac
córdo com a administração dos correios do Importo.

§ 4°. O capital da fundação da companhia é de 4.000.000 ele
marcos, dividido em 4.000 acções nominativas de 1.000 marcos cada
uma, numeradas de 1 a 4.(JUO.

As acções dividem-se em quatro séries, de A a D, de mil acções
cada uma.

Contém:

A serie (A) as acçôes de ns. ( a 1.000.
A série \.8) as acções de ns. I .(JOI a 2.000.
A sede C) as acçôes de ns. 2.001 .:1 3.000.
A sede (D) as acções de ns. 3.001 a 4.000.
No actc da fundação será feita uma entrada de 25°(°' em moeda

corrente, sobre a totalidade das acções. A chamada das quantias res
tantes far-sc-ha em virtude de resolução do conselho fiscal.

Propondo-se a companhia, em primeiro logar, a estabelecer a
communicacão por cabo submarino entre Borkum e Tencriffe, serão
contados aos accionistas juros de 5 -t; ao aODO pelas suas primeiras en
tradas, durante O período que decorrer até o começo do pleno func
cionamenro dessa linha. Esse serviço de juros cessará no ultimo dia do
mez em que fór inaugurado o pleno funccionaruento dessa linha telegra
phica, o mais tardar, porém, em 31 de dezembro de 1909.

O capital de fundação poderá ser elevado em virtude de resolução
da assernblca geral, tomada por simples maioria ele votos.

No caso de augmento do capital de fundação para O fim de ser
dado. inicio ao estabelecimento de communicacão telcg rnphlca entre
"I'enenffe e o Brazil, planejada para depois, serão concedidos ás novas
acçõcsjuros de 5 "/0 ao armo durante o tempo necessário ao' estabeleci
mento dessa communicaçâo. O pagamento de taes juros cessará sempre
110 ultimo dia do mez em que for inaugurado o pleno funccionamento
do respectivo trecho de linha tcícgraphica, o mais tardar, porém, em
31 de dezembro de 1911.

E' permittida a emissão de acções por um valor superior ao no
minal.

Pelo acto da subscripção ou acquisiçáo de acçõcs, os accíonístas
aco-itam, para todas as questões com a companhia, o foro ordinarlo da
mesma.

S 50. As acçôes apresentarão o fac-suuile da firma do presidente
do conselho fiscal e da assígnatura da directoria, valida para os
effeitos legaes, bem coma a assignatura do próprio punho de um
agente fiscal elo Governo. Quanto aos demais dizeres e caracterís-
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tícos do schema das acções, serão os mesmos determinados pelo con
selho fiscal, que determinará igualmente os modelos e dizeres dos
coupons de dividendo e de renovação,

§ 6~. A's acções juntar-se-hão coupons de dividendo para um pe
fiado de 10 annos, bem como uma cautela para a obtenção de novos
coupons de dividendo (conpons de renovação). Os coupons de divi
dendo e de renovação são nominativos.

No acto do resgate de coupons de dividendo e de renova'fí:o, a
companhia tem ° direito, mas não a obrigação, de verificar a identi
(jade do possuidor.

DECLARAÇJí.O DE mVAUDADE DAS AeçÕES

S 7°· Acções extraviadas são sujeitas ú declaração de invalidade
pelo juizo competente. Em virtude da sentença de üullidade. prece
der-se-lia á elaboração e entrega cle accões novas com os numeres an
tigos e a declaração: duplicata valida com exclusão do original.
Todas as custas c despezas acarretadas pela declaração de nullidade c
pela elaboração dos títulos novos ficam a cargo do impetrante.

A declaração de invalidade ela acção extingue tambem o valor dos
coupocs de dividendos não vencidos.

Achando-se deterioradas as acções, sem que possa haver duvidas
sobre sua authenticídade, a dlrectoria poderá mandar elaborar e entregar,
em troca elas acções estragadas, novas acções ao impetrante, a expensas
do mesmo.

DECLARAÇÃO J)]~ INVALIDADE DOS COUPO:'iS DE DIVWE~no

~ 3°. A declaração de invalidade não se applicará aos coupons de
dividendos. Estes, caso não sejam cobrados dentro do prazo de quatro
annos, ,1 contar de 31 de dezembro do an110 em que se houverem ven
cido, perderão seu valor, revertendo os respectivos dividendos em be
neficio do fundo de reserva da companhia.

Extraviando-se um COUPOI1 de divendo é tendo o interessado conven
cido a directoria da realidade do facto, dentro do prazo acima indicado,
será paga a importancia do coupon do dividendo em questão, após ex
piração desse prazo, caso, nesse interim, já não tenha sido percebido). por
terceiro.

Os coupons de renovação estragados ou extraviados não são dccla
rados nullos e sem eüeito , Ao portador de um coupon de renovação
não se deverá entregar nOVOs coupons ele dividendo, no caso de protesto
por parte do possuidor da acção ou titulo provisório de emissão.

Nesse caso, os COUpOllS deverão ser entregues ao possuidor da
acçâo ou do titulo provisório, mediante exhibiçào do documento principal.

Achando-se estrag-ados coupons de dividendo ou de renovação, sem
que possa haver duvidas sobre sua authenticidade, a directoria poderá
mandar lavrar sob o mesmo numero e entregar ao impetrante, -a expensas
delle, novos papeis, em troca dos estragados.
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ORGANIZAÇlí.O

§ 90
• Os orgãos da companhia são os seguintes:

a) a dtrectoría :
b) o conselho fiscal;
c)· a assembléa geral"
§ IO. A directoria da companhia será nomeada pelo conselho fiscal,

devendo-se lavrar cscnptura publica dessa resolução.
A directoria poderá constar de uma só pessoa ou de varias membros.
O membros da directoria deverão ser todos subditos allemães.

A .legltimação dos mesmos se fará por certidão cxtrahída do Registro
de Cornmercio.

§ 11. As declarações feitas em nome da companhia terão o ca
racter de obrigatoriedade juridica, quando feitas:

10. por um membro da directoria ( caso só haja um) ou por dons
procuradores.

20
• por dous membros da dircctoria ( caso haja diversos) ou por

um membro da directoria e um procurador ou ainda por dous procura
dores.

Todavia, mesmo no caso de existirem varias membros da dire
ctoria, o conselho terá a faculdade de determinar que um s6 membro,
ou diversos, ou cada um de per si, sejam autorizados a representar indi
vidualmente a firma da mesma.

Semelhante resolução, para ser valida, carece de ser lavrada em
notas de tabellião e registrada no Registro do Commercio.

Os supplentes ou substitutos terão, no tocante á representação da
companhia e á assignatura da firma, os mesmos direitos dos membros
effectívos da directoria ,

A assignatura da firma far-se-ha do seguinte modo: o ou os que
asslgnarem. accrcsentarão á firma da companhia as suas firmas indivi
duaes devendo os procuradores indicar essa sua .qualidade, appondo o
slg'nal usual. .

§ 12. Na gestão dos negocias da companhia, a directoria deverá
observar as disposições legaes, as. prescripções do contracto de socíe
dade, as resoluções das assembléas geraes e as instrncçõcs que por
ventura lhe forem dadas pelo conselho fiscal.

§ 13. Os vencimentos fixos a que terão direito, coma ordenados,
os membros da directoria, bem como a participação eventual dos
membros nos lucros líquidos serão convencionados por contracto com o
conselho fiscal .

Servirá de base para a participação eventual nos lucros liquidas
annuaes, a quantia que sobrar depois de feitos todos os abatimentos c
reservas, bem como a deducçâo de uma quantia destinada aos accío
nistas c que represente os juros de 4 "/0 do capital de acçôes realizado:

§ 14. O conselho fiscal compor-se-lia de cinco no minimo, e 16
membros no maximo. Dous terços pelo menos, dos membros do
conselho fiscal deverão ser subditos allemães e domiciliados no Imperio
Allemão , A eleição do primeiro conselho fiscal será feita para o período
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que decorrer até a terminação da primeira assemblóa geral, que se re~

unirá para deliberar sobre o balanço aünual, um anno depois de rea
lizado o registro da companhia no Registro de Commcrc.o .

Mais tarde, O C0115C1110 fiscal será eleito para um mandato de
quatro annos, observando-se, porém, o seguinte: annualmente, e com
a maior regularidade possível, deverão resignar o cargo tantos membros
quantos precisos forem para a formação ele um turno quadriennal, de
ctdtndo a sorte até a formacão de um turno determinado. O mandato
vigorará até a terminação da assembléa geral que tiver de proceder a
eleição para a vaga elo membro demissionário. Os membros retirantes
poderão ser reeleitos.

Baixando O numero de membros do conselho fiscal a menos de
cinco, deverá ser quanto antes convocada uma asscmbléa geral que
preenchera as vagas, completando, ao menos, o mínimo de cinco . Os
membros novamente eleitos nessa asscmbléa geral occuparão no turno
quadnennal os logarcs dos membros retirantes. .

§ 15. Annualmcnte, após a dissolução da assembléa geral ordinária
o conselho fiscal cleucra do seu seio um presidente e um primeiro,
sínão tambem um segundo supplcntes de presidente.

Outrosirn, poderá attribuir a um ou varias de seus membros
funcçôes cspeciacs, e encarregnl-os da fiscalização c elaboração de
relatarias sobre determinados ramos dos negocies. Qualquer remu
neração por esses serviços será fixada pelo conselho fiscal.

Os membros e presidentes do conselho fiscal legitimam-se pela acta
da eleição.

§ 16. Terá numero para deliberar o conselho fiscal, quando, ao
menos, a metade dos seus. membros, cntãi em exercício, e, caso Se
achem mais de 14 membros em exercicio, sete dellcs no miuimo, se
acharem presentes.

Em casos urgentes é admissivel a votação por carta, por telegramma
ou por tclephonema.

Os membros da dircctoria comparecerão normalmente com voz con
sultiva ás sessões do conselho fiscal.

No restante; o conselho fiscal determinará a seu juizo o seu
reeirncnto interno

o .As actas das resoluções do conselho fiscal serão assíguadas pelo
presidente, por um dos supplcntcs ou por um dos membros do conselho
fiscal para isso commisslonndo.

§ 17. Além dos direitos, obrigações c actos privativos do conselho
fiscal, segundo as leis e o contracto de sociedade, compete ao mesmo
ainda, particularmente:

i", approvar a concessão de procurações a funccionarios da com
panhia'

. 2°,' determinar as condícõca em que devem ser contratados os
serviços dos procuradores, bem como daq uelles funccionarios cujos
vencimentos sejam superiores a 5.000 marcos annuaes ;

3°, approvar a compra, venda ou hypotheca de bensd e raiz e a
construcçâo de novos immoveis;

4°, approvar a entabolação de negocias para acqutsíção de concessão
de serviços de cornmunicaçõcs telegraphicas e Ltelephonicas e para a
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installação e .exploração por conta propria de taes 'serviços e approvar
também a comparticipação em emprezas similares;

5°, approvar quacsquer combinações para a fundação ,..ou partici
pação em cmprezas que tenham por objecto a fabricação de cabos ou a
acceitação de trabalhos de collocação de cabos e de concertos j

6", emittir obrigações (debentures) ;
7°, instaurar processosquando esses não tenham por fim exclusivo

a cobrança de dividas acttvas.
§ 18. Para a nomeação, bem como a demissão,de um membro da

directoria é necessária a approvaçâo da maioria dos membros do
conselho fiscal em exercicio.

§ 'I9. Além da índemnização de suas despezas o conselho fiscal
receberá, a titulo de remuneração de seus serviços, uma parte dos
lucros correspondentes a 5°/0 das sobras dos lucros liquidas verifi
cados, depois de feitos todos os abatimentos e reservas e a dcducçâo
de uma quantia, destinada aos accionistas, equivalente a 4 o do capital
de acçôes realizado. A retribuição a conceder ao primeiro conselho fiscal
será fixada pela asscmbléa geral, com cuja terminação se extingue o
mandato-do mesmo.

ASSB.MBLltA GERAL

R 20. A asscmbléa geral ordinária dos accionístas realizar-se-ha
em Colonia ou Berün, o mais tardar, no decurso da mez de junho e
será convocada pela dlrcctoria Oll pelo conselho fiscal por meio de
uma notificação que deverá ser publicada 21 dias, no mínimo, antes da
data da reunião no Monitor do Iniperio Allemão, de conformidade
com o § 29.

Da mesma fórma se fará a convocação para assernbléas geraes ex
traordinariss.

§ 21. Na assernbléa geral terão direito ao voto os accionistas que,
no mínimo, cinco dias antes (não contados os dias em que se effectuar
o deposito c em que se realizar a asscmbléa geral) houverem deposí
tado suas acções, seja na própria sede da companhia, seja nos legares
para isso, designados pela directoria no aviso de convocação, seja no
cartório do tabellíão allcmão, deixando-as depositadas até o dia da
asssembléa , Não é necessarío aunexar coupon de dividendos e de reno
vação.

O deposito de um certificado de deposito do Banco do Império ou
do Banco da Berliner Kassenvcrein (Associação Bancaria Berlínense),
acompanhado de uma relação dos numeras, produzirá os mesmos
effeitos que o das próprias acções.

O accionista que tiver depositada suas acções, receberá, antes da
assembléa geral, um cartão de entrada pessoal e cédulas de voto, repre
sentando o numero de votos que lhe competir.

Na assernbléa geral cada acção dá direito a um voto.
Os accionistas poder-se-hão fazer representar por outras accionístas

da companhia j para esse fim é ncccssano uma simples procuração es
cripta, que ficará archivada na companhia. Outrosim, poder-se-hão
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fazer representar: firmas comrnerciacs, por um soda ou procurador da
firma; sociedades por acções e sociedades em commandita por accões,
bem corno sociedades de responsabilidade limitada, por um de seus rc
presentantes legaes ; pessoas jurídicas por um de seus representantes
autorizados pelos estatutos; tutelados, por um de seus tutores ou cura
dores ; mulheres casadas" por seus maridos munidos de procuração;
-vmvas por. um filho maior, mesmo quando tnes representantes não
forem accionistas da companhia.
. S 22, A presidencla da assembléa g'eral compete ao presldente
do conselho fiscal e, no impedimento deste, a um dos supplentes de
presidente; no caso destes se acharem tambern impedidos, exercerá
presídencta um membro do conselho fiscal que para isso for designado
pelos outros membros do conselho fiscal, presentes.

O presidente não será obrigado a cingir-se, na direcçáo dos tra
balhos á ordem publicada na respectiva ordem do dia, e nomeará, em
caso de necessidade, dous contadores de votos, Nos casos de duvida
com referenda á legitimação das pessoas que comparecerem á assembléa,
resolverá a assembléa aeral.

A acta das deliberações da assembléa geral deverá ser lavrada per
um tabelliâo e assígnada pelo presidente quiçá os dous contadores de
votos, e pelos accíonístas que manifestarem esse desejo,

Na acta não serão redigidos os debates, sinão apenas as noções
apresentadas, os protestos que porventura forem erguidos, assim como
os resultados das deliberações.

As votações e eleições far-se-hão por meio de cédulas de 'voto,
quando a assembléa não approvar por unanimidade de votos um outro
systema. "

Salvo disposições especiaes contidas na lei ou neste contracto de
sociedade, todas as resoluções e eleições ela assembléa geral tar-se-hão
por absoluta maioria de votos dados no acto da deliberação,
. Tratando-se de eleições e não se obtendo maioria absoluta no pri
meiro escrutínio, effcctuar-se-ha a nova votação restrlcta, entrando
nesse segundo escrutínio os candidatos mais votados em numero igual
ao dobro dos que deverão ser eleitos:

Em caso de empate, decidirá a sorte.
Os accionistas que não comparecerem a assembléa geral, nem se

fizerem representar ficarão, Dão obstante isso, obrigados pela resoiucões
da assembléa geral. '

§ 23. São as seguintes as materias da ordem do dia da assembléa
geral ordidaria :

I. Relator-lo comrnercial da directoria assim como a apresentação
do balanço e da conta de lucros e perdas;

2. Parecer do conselho fiscal resultante do exame do balanço da
conta de lucros e perdas e ela proposta de distribuição do dividendo;

3' Deliberação sobre a approvação do balanço, a descarga a dar á
directoria c ao conselho fiscal, bem como a distribuição do dividendo.

Outrosim, poder-se-há resolver, tanto em assemblea geral urdi
naria como em extraordinária, sobre o seguinte:

4"~Sobre a eleição de membros do conselho fiscal :
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S. Sobre requcrlmentosvdo conselho fiscal ou da -dircc~oria, do
delegado, do secretario de estado dos Correios do Império (vide S 30)
ou ainda de accionistas cuja somma total de acçõcs attinja á vigésima
parte do capitalde fundação;

6. Sobre elevação ou diminuição do capital acções :
7. Sobre alterações elo contrac:o de sociedade;
8. Sobre a fUS10 ou dissolução da companhia;
9. Sobre a modificação ou ampliação do objecto da sociedade.
As resoluções validas só poderão ser tomadas sobre assumptos que,

de conformidade com as disposições lcgaes, tiverem sido notificadas aos
interessados; exccptua-se a deliberação sobre o requerimento de con
vocação de uma assembléa geral cxtraordinaria que for apresentado em
assemblca geral.

B.'l.LA:::ÇO

~ 34. E' considerado anuo commercial da companhia o anuo civil.
Em data de 31 de dezembro de cada anno, sendo pela primeira vez em
3! de dezembro de 1908, proceder-se-na a inventario e balanço, obser
vando-se as prescripçõcs do Codigo Commercial .

Annualmcntc, o conselho fiscal determinará quaes as quantias que
deverão ser retiradas do lucro bruto para abatimentos e amortização e
para a cobertura de qualquer onus provável, bem como determinará
qual a importancia com que se deverá eventualmente entrar para um
fundo de renovação.

O excedente, assim obtido, do activo sobre O passivo, representará
o lucro liquido.

DISTRUHJIÇXO DE LUCROS

§ 35. Do lucro liquido serão transferidos, em primeiro Iogar, r;·//o
para o fundo de reserva da lei.

Essa transfercncía poderá cessar logo que ° fundo de reserva
attinja á ímportancla de 10 c do capital de acções emittidas, mas deverá
recomeçar desde que esse fundo accuse uma cifra inferior.

Sobre. a .applicação do resto do lucro liquido, resolverá, sob pro
posta do conselho fiscal, a assembléa geral. Esta poderá destinal-o , em
parte ou no todo, á distribuição de di videndo aos accionistas, ou appli
cal-o em reservas, pela creação de fundos especiaes, ou transportando-o
para a conta nova, ou usando de qualquer outro processo. Em se de
liberando sobre essa materia, deverão ser tomadas eventualmente em
consideração as porceetagens sobre o lucro, da directoria e do conselho
fiscal.

O direito ao dividendo das acções regula-se pela proporção elas
entradas realizadas sobre as mesmas, observando-se que as entradas
que deviam ser realizadas durante o nnno cominci'cíal serão contempladas
na razão do tempo decorrido desde o prazo fixado para sua realização.
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Durante o periodo em que as acçõcs ou urna parte das mesmas venceram
juros de construcção, essas acções perderão o direito a dividendos.

No caso de elevação de capital, poderá ser determinado, por uma
resolução da assembléa geral, um outro systema de distribuição de lucros.

PAGAlIlENTO DE DIVIDENDOS

§26. Annualmente, o mais tardar, no mez de julho, os dividendos
serão pagos mediante entrega dos respectivos coupons de dividendo, na
thesouraria da companhia e nos outros Jogares que a dírcctoria annunciar.

TRADUCçAo

§ 27. A proposta de dissolução da companhia por fusão ou liqui
dação poderá ser apresentada pela directoria , pelo conselho fiscal ou
por accionistas que, reunidos, possuam no mínimo um vigesimo do
capítal-acçõcs .

Para ser valida a deliberação sobre esta proposta, é neccssarío
que, ao menos, 3/4 do capital-seções emittido se ache representado na
assembléa geral; para ser approvada a proposta é necessario uma
maioria correspondente a 3/4 dos votos dados por occasião da votação.

Caso na assemblca geral, que tenha de se occupar com tal proposta,
não esteja representado o numero sufficiente de acções, deverá ser con
vocada inunediatamente outra asscmbléa geral, que qualquer que seja
o capitalçem acçõcs ne11a representado, poderá resolver a dissolução
por uma maioria de 3/4 dos votos dados.

Demais, terá Iogar a dissolução nos casos previstos pela lei.
A assembléa geral fixara o numero dos liquidantes; cabe-lhe no

mear e exonerar os mesmos e determinar suas attribuições; ella poderá
particularmente determinar q uc mesmo immovcis possam ser alienados
livremente pelos liquidantes. Todas essas resoluções serão tom-das por
absoluta maioria dos "Votos dados por orcas tão da votação.

ALTERAÇi\O DO CON'l'RAGTO DE SOCIEDADE

§ 28. Para a alteração do presente contracto de sociedade, salvo
disposição em contrario para certos casos supra mencionados, é neces
sano uma maioria de 3/4 dos votos recolhidos na occasião da votação.

No acto de convocação da assembléa geral tomar-se-hão conheci
dos os pontos csscncíacs da alteração projectada,

§ 29· Todas as notificações publicas da companhia são consideradas
validas para todos os cüettcs juridicos c serão feitas (salvo quando por
disposição legal fór exigido maior numero de publicações) por meio ele
uma unica publicação no Monitor do Impcrio Allcmão, sob a cpig'raphe :

Deutscti Sudamcrilumisclie Tclegrophcnçesellschaft, Actien Gesel
lschaft,
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« Companhia de telegraphos germano suI-americana-Sociedade
por acções )) e com a assignatnra «O Conselho Fiscal » ou (( A Directo
ria »c-contorme a respectiva publicação tenha de) ser feita por um
outro.

§ 30. Carecem da approvação da Administrado dos Correios do
Império o presente contracto de sociedade e as alterações cvcntuaesdo
mesmo.

Ao Secretario de Estado do Imperial Ministério elos Correios
assiste o direito de mandar assistir ás sessões do conselho fiscal a ás
assembléas geraes por um seu delegado, que terá o direito de tomar
parte nas deliberações com voz consultiva de requerer esclarecimentos e
expor e advogar as reclamações do lmperial Ministerio dos Correios. O
dito delegado deverá ser convidado com a devida anteccdencia para
todas as sessões do conselho fiscal e todas as asscmbléns geracs e terá o
direito de exigir cópia das actas das sessões, No caso do conselho fiscal
proceder a uma votação por escripto, pelo telegrapho ou pelo telcphone,
dever-se-lhe-ha proporcionar a occasião de se manifestar e communicar
a resolução tomada.

Caso °delegado impugne uma resolução, allcgando que ella con
traria a lei, os estatutos da companhia, as condições de uma concessão
dada ou o ncccrc o firmado com o Imperial Ministerio dos Correios de
verá ser sustada, a seu requerimento, a execução da respectiva resolução,
até que a impugnação seja declarada destituída de fundamento por de
cisão judicial passada em julgado.

Os contractos da companhia com outras emprcaas de tclcgrephos
referentes ás vias de transmissão dos telcgrummas, ás taxas, á li
gação com outras linhas e outros misteres de caracter administrativo,
bem-como quacsqucr coutractos com outros novemos, deverão, antes
de se os firmar, ser submctt idos á approvação do Imperial Ministerio
dos Correios.

DISPOSIÇÕES TRANSITaRIAS

§ 3I. A primeira assembléa geral reunir-se-há para a fundação da
companhia e eleição do primeiro conselho fiscal, logo após a elabo
ração dos presentes estatutos, sem convocação especial, sem que
preceda O deposito de acções, publicações ou outras formalidades
quacsqucr. Basta que nesta asscmblca esteja representada a totalidade
dos fundadores. A assembléa poderá tambem deliberar sobre todas as
demais matérias da competencia das asse.nbléns geraes. Ella elegera
seu presidente. Das resoluções e eleições lavrar-se-há uma aeta nota
rial ; as votações serão lançadas na acta e far-se-hào verbalmente, após
consulta da assembléa. pelo presidente; o numero de 'votos a que cada
comparecente tiver direito será verificado pelo presidente baseando-se
no contracto de sociedade e registrado na acta: é dispensável a aune
xacão de uma lista de presença e a nomeação de contadores de
votos.

As disposições supra vigorarão para unia assembléa geral ulterior,
que, antes do registro da companhia no Registro de Commercio, í6r
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porventura necessaria para attcnder a objecções e cxígcncias do juiz do
Registro.

Terminada a primeira assemblea geral, reunir-se-hão sem convo
cação prévia, os membros eleitos elo conselho fiscal (casoao menos sete:
dos membros se achem presentes) afim de proceder á eleição do presi
dente e de seus supplcutcs, quiçá dos membros da Directoria e de re
solver outras questões urgentes; das resoluções tomadas lavrar-se-na
uma escriptura notarial.

§ 3'2. Fica o conselho fiscal autorizado, nos limites da lei, a deter
minar e promulgar eru nome de todos os accionistas alterações e cor
recções dos estatutos porventura exigidos pelo juiz do Registro, sendo
que os estatutos assim modificados terão o caracter de obrigatoriedade
jurídica para todos os fundadores e accionistas ,

§ 33. A' firma Felten &- Gullleaume Lahmeyerwcrke .Aktieuge
sellschaít in Mulheun (Rhciu) (Usinas (~e Fclten & Guillea.une Lahme
yerwerke Sociedade por acções em Mulheim sobre o Rhen) foi dado,
por concessão de 9 de agosto de 190B do Impcrlo Allemão, a autori
zação para assentamento na costa e exploração de um cabo submarino
que, partindo da Allcmanha e passando por Tcneriflc ou Liberta, vá
ter á Amcnca do Sul, com autorização para transferir todos os direitos
c obrigações inherentes a essa concessão a uma sociedade anonyma que
se formar, tendo sua sede no território do Impetio Allemão. Outrosim,
por concessão do Governo Hespanhol, de 6 de junho de I~)07 c por
concessão da República de Liberta, de 1 de maio de 19()7, foi coüfetida
á firma Feltcn & Gu.llcaumc Lahmcyerwerke Aktiengcsellschaft a auto
rização para o assentamento ele cabos em 'j'cnc-íüc, respectivamente em
Monrovte, com o direito de transferir todas as obrgeçõcs e direitos
inherentes a essas concessões a uma outra sociedade.

A firma Fcltcn & (juillcnumc Lahmeyerwerkc Aktiengcsellschaft
tem a intenção de effectuar a transfercncia das tres concessões alludidas
para a Deutscli Sudameríkamische Tetegrafengeseiscnaft, Aktiengesel
lschaft; mediante reembolso de suas despesas com a preparação da cru
preza, que se poderão elevar as despezas no máximo a 400.000 marcos.

A companhia tenciona por sua vez acceitar essa transícrencía. De
mais, todas as despezas de fundação, inclusive sellos, correm por conta
dos fundadores.

Certifico, sob a fé do meu officio, que Os presentes estatutos são
de igual teor aos que se acham lançados na acta de fundação, lavrada
perante o tabelliâo conselheiro privado de justiça Emst, de Berlim, em
27 de agosto de J908 e que as alterações dos §§ 14 e 33 (16 em vez de
15 e 6 em vez de 8) foram resolvidas na assembléa geral de 9 de
novembro de 1908, conforme a acta lavrada perante o mesmo tabellião.

Colonia, 7 de junho de I909.- O notario real, Cem Ferd. Aloys
Rfffart, conselheiro de justiça.

Chancella do referido tabellião .
Reconheço verdadeira a assignatura supra do justizrat Gerh.

Ferd . Aloys Riffart, tabellião real nesta Cidade, e para constar onde
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convier <1 pedido da firma Deutsch Sudamerikanische -Gesellschaft (Te
jegrapbcngcseltschart) A. G. passei a presente que assígneí e fiz sellar
com o sello elas armas deste Vice Consulado da República dos Estados
Unidos do Brazil.

Colonia, em g de junho de 1909.- Robert Langen, vice consul.
Chancella do Vice Consulado inutilizando um selJo de 5$000. Col

ladas e devidamente inutilizadas na Recebedoria do Rio de Janeiro
duas estampilhas valendo ao todo 3$300.

A assig'natura do vice consul supranomeado estava devidamente
reconhecida na Secretaria das Helnções Exteriores do Rio de Janeiro.

Nada mais continha o referido documento que fielmente verti do
proprio original ao qual me reporto. Em fé do que passei o presente
que sellei com o sello do meu offício e assigno nesta cidade do Rio de
Janeiro aos 10 de julho de 1909.

Rio de Janeiro) ro de julho de 190).- D. L. Lacombe,

DECRETO N. 7·490-DE 5 DE AGOSTO DE 1909

Approva a planta do local para oülcínas e outras ínstaneçõcs gcraes da <Com

pagníc Prançaisc du Port de Rio Grande do Sul» e occtara de utilidade pu·

btíca. pam os cüeitos da dcsapropnaçãc.dos .tcrrenos alli comprcbcudídos.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Compaonie Francaise du Port de
Rio Gatuie do Sul, devidamente rcpnfscntada, decreta:

Artigo unico. Fica approvada a planta que com este baixa,
rubricada pelo director geral de Obras e Viação da Secretaria de
Estado da Viação e Obras Publicas, do local para construcção
das officinas e outras installações da Compagnie Francaise dú
Pori de Rio Grande do Sul, e declarando de utilidade publica,
para .os effeítos da desapropriação, do terreno comprehendido na
refenda planta.

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1909, 88' da Independencia e
21' da Republica.

NILO P EÇANHA.

Francisco Sá.
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DECRETO N. 7.49' - DE 5 DE AGOSTO DE '909

NILO PEÇANIIA.

Francisco Sá.

NILO PEÇANHA.

Francisco S:í.

Approva, com modificações, os estudos definitivos c orçamento do trecho do fama

de S. Francisco, comprchcndido entre a travessía do Rio Negro c o Porto

da União, da Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Grande.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro
S. Paulo-Rio Grande, decreta:

Artigo unico. Ficam approvados , com as modificações con
stantes das plantas, 03 estudos definitivos e orçamento Da impor
tancia de 8.278:274$877, que com este baixam, rubricados pelo
director geral de Obras e Viação, do trecho do ramal de S. Fran
cisco, cornpreheudido entre a travessia do Rio Negro e o Porto
da União, da Estrada de Ferro S. Paulo Rio Grande.

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 19"9, 88' da Independencia e
21' da República.

DECRETO N. 7.492-DE 5 DE AGOSTO DE 1909

Approva a planta e orçamento na importaucla de 6.079:400S019 para o trecho de
cães em frente ao estaleiro de reparação e ás officiuas para os accrcscímos

dos blócos supplcmcutarcs llO porto de Santos, já approvados pelos decretos

ns. 4.426 c 6-359; de 9,de junho de 1902 c 7 de rcvercíro de 19°7.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, at
tendendo ao que requereu a Companhia Docas de Santos, decreta:

Artigo unico. Ficam approvados a planta e orçamento, na
importancia de 6.079.488$019, apresentados pela Companhia
Docas de Santos e que com este baixam, devidamente rubricados)
para o trecho de caes em frente ao estaleiro de reparações e ás
officinas, e para os accrescimos dos blocos supplcmenrarcs Se S 2,

já approvados pelos decretos ns. 4.4,6 e 6.359, de 9 de junho de
19:)2e 7 de fevereiro -de 19°7; devendo a referida importancia
ser levada á conta do capital da companhia) na forma do respectivo
contracto.

Rio de Janeiro, 5 de agosto de Il)oq: 88° da Indepcndencia e
2[' da Republica.
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DECRETO N. 7.493 - DE 5 DE AGOSTO DE 1909
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Abre 3.0Ministerio da vtação e Obras Publicas o credito de 8Qo;oOQS, para occorrcr

ás dcspczns com o proíougamcuto da linha do cedro ela Estrada de Ferro

Central elo nruait.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no art. 29 da lei n. 2,050, de 31
de dezembro de 1908, decreta:

Artigo unico . Fica aberto ao Ministério da Viação e Obras
Publicas O credito de 800:000$, para occorrer ás despezas com os
trabalhos de prolongamento da linha do centro da Estrada de Ferro
Central do Brazil.

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1989, 88° da Indcpendencia e
2[' da Republica ,

NILO PEÇANIlA.

Francisco Sá.

DECRb:TO N. 7.49+ - DE 5 AGOSTO DE 1909

Estabelece alterações no plano de uniformes do Excr clto.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil
resolve que no actual plano de uniformes para o Exercito sejam
estabelecidas as seguintes alterações:

Ia. Quando em passeio 1 os offíciacs do Exercito e classes an
nexas usarão o 5° uniforme, flanelia kaki , com botões dourados e
platinas do actual 4° uniforme branco, de accordo com a arma e
serviço a que pertencerem, observando-se as demais' peças consigna
das no plano de uniformes em vigor.

2a • Em campanha, porém 1 O 5° uniforme será mantido como
actualmente , isto é, com botões de massa pretos e passadeiras de
kaki de flanella, com as devisas em soutache branco.

3<1. Fica facultativo o uao da espada nos 3°,4° e 5° uniforme,
salvo nos actos officiaes.

4<1. Os officiaes dos quarteis-generaes usaráo llO 6° uniformes,
brim kaki, 03 distinctivos de seus cargos.

5u _ Supprima-sé O emblema collocado acima dos galões dos
offieiaes dos difterentes quadros.
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6a • Os gencraes, ministros do Supremo Tribunal Militar usa
râo no 3°, 4 lJ e 5° uniformes c no de tolerancia, sobrecasaca, um
globo arrnillar, de metal branco, tendo om,025 e colloeado a 0 111 ,° 5\
acima das divisas das mangas.

7a • Os officiaes quando montados, isoladamente, usarão luvas
marron, de fio de escossia, mesmo em serviço.

Torna-se extensiva aos officiaes do Exercito com o curso de
estado-maior, excepto os generaes. a disposição do § 2° do art. 187
do regulamento dos institutos militares de ensino, approvado pelo
decreto n . 5.698, de '2 de outubro de IQo5, « usarão na manga da
farda, ao lado direito, acima dos galões, a 0 111 ,° 5 uma csphera ar
millar, de metal branco, tendo Orn,OZS)l.

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1909, 88' da Independencia e
21' da Republica.

NILO PEÇANIIA.

Carlos Eugenio de A. Guimarãe«.

DECRETO N. 7.495 - DE 12 DE AGOSTO DE 1909

Modifica a organização dada i administração fiscal no tcrrttono do Acre pelo

decreto n. 5.:200, de 30 de abril de rço4

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo á necessidade de dar maior desenvolvimento á admi
nistração fiscal do territorio do Acre, organizada pelo decreto
n. 5.206, de 30 de abril de 1904, e usando da autorização contida
nos decretos 11.6,2721 de :2 de agosto de 1876 (art. 2°, D. 2) e
n. 8,912, de 24 de março de 1883 (art. 1°):

Decreta:
Art. 1.° Os departamentos do Alto Acre, Alto Purús e Alto

juruá, no territorio do Acre, terão as mesas de rendas, postos
fiscaes e registros fiscaes, mencionados 110S arts. 2°, 3° c 4° deste
decreto, para a arrecadação c fiscalização dos respectivos impostos
e rendas.

Art. 2.' No departamento do Alto Acre haverá, além da mesa
de rendas creada pelo decreto n. 4.786, de 7 de março de 1903, c
dos postos íiscaes indicados no art. 3° do decreto li. 5·:206, de 30
de abril de 1904, mais quatro registros fiscaes, a saber: o ,p~i-\
meiro, em S. João; 'o segundo, em Porto Carlos; o, terceiro, em
Paraguassú e o quarto, em IgarapéBahia.
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Art. 3.° Fica CITada no departamento do Alto Purús uma mesa
de rendas de igual categoria e com identicas attribuições da que func
ciona em Porto Acre, a qual será installada em Senna Madureira ,

Haverá no mesmo departamento tres postos fiscaes, a saber:
o primeiro na foz do Caeté ou Cajatc, o segundo no lagar deno
minado «Barcelona » e o -terceiro no lagar «S. Pedro», no rio
Macapá ,

Art. 4.° Fica creada llO departamento do Alto Juruá uma mesa
de rendas de igual categoria e com identicas attribuições da de
que trata o artigo antecedente 1 a qual será installada em Cruzeiro
do Sul. Haverá' no mesmo departamento quatro postos fiscaes,
a sabcr: o primeiro no rio Amouéa, o segundo , no marco do Re
manso, no rio' Juruá, o terceiro )10 rio Tarancéa e o quarto no
rio Embira, e mais oito registros fiscaes, a eaber : Registro Fiscal
do Saboeiro, entre as cabeceiras do Putaya, afflucnte do Ucayali,
as do Amonéa, affluente do Juruá; Registro Fiscal do Avahy, no
rio Funil, aflluente do juruámirim : Registro Fiscal do Saurgarir,
no rio Azul, aflluente do Môa ; Registro Fiscal de Lagoinha, desde
a linha gcodesica até as cabeceiras do mesmo rio , abrangendo
tambem as cabeceiras do rio Campina; Registro Fiscal da Liber
dade, desde a linha geodesica até as cabeceiras do mesmo rio ,
abrangendo os seus tributarias; Registro Fiscal de Gregório, desde
a linha geodesica até as cabeceiras do mesmo rio, comprehendendo
o valle do rio Tavraray e demais tributarias; Registro Fiscal do
Icuraúría, desde a linha geodesica, no lagar «Insosso» até as cabe
ceiras do mesmo rio; Repstro Fiscal no jurupary, desde a linha
geodesica, no logar «Assohysal»», até as cabeceiras do mesmo rio.

Art. 5.° As mesas de rendas creadas por este decreto ficarão
C01110 a de Porto Acre , para os fins dos arts. 6° e 12 do citado de
ereto n .. 5.206, de 30 de abril de 1904. sob ajurisdicção da Dele
gacia FIscal do Thesouro no Estado do Amazonas e todos os
postos e registros fiscaes ficarão sob a jurisdicçáo das mesas de
rendas dos respectivos departamentos para os mesmos fins. .

Art. 6.° Cada uma das mesas de rendas do territorio do Acre
terá o pessoal e vencimentos constantes da tabella A; cada um
dos postos fiscaes do mesmo territorio terá o pessoal e vencimentos
constantes da tabella B ; cada um dos registros fiscaes terá o pes
soal e vencimentos da tabella C 1 que , como aquelles, acompanha a
este decreto.

Art. 7.° Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1909, 88° da Independencia e

21°da Republica.
NILO PEÇANlIA.

Leopoldo de Bulhões.
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TABELLA A

Numero, classes e vencimentos do pessoal das meaas de rendas de
1" ordem dos depar-tamentos do Alto Acre, Pur-us e AltO .Iur-uá ,
no t.er-r-Itor-ío de Acre

o
GRATIFICAÇKoc;

" CLASSES AN"NUAL TOTAL§
Z POR Ei\iPREGADO

--
1 Administrador 15:000$000 15:000$000
1 Escrivão. 9:600$000 9:600$000
1 Sargento cornmandante. 3: 00 0$0 00 3: 000$000
6 Guardas 2 400$000 14:408$000
1 Patrão de escaler 2 40 0$ 0 0 0 2 '480$000
6 Remadores 1 800$000 10:800$000

--
16 55: 200$000

Diaria de 5$ durante ,365 dias
para o sargento commandante,
seis- guardas, patrão de escaler
e iicis remadores, constantes
desta tabella 25:550$000

80:750$000

Rio de janeiro, 12 de agosto de 1909. - Leopoldo de Bulhões.

OnsERvAçXO - Quando os logares de administrador e escrivão das
mesas de rendas forem exercidos em commissão por empregados de
Fazeudav terão estes direito á gratificação desta tabella, além dos
vencimentos dos próprios cargos.
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TABELLA B

239

Numero, classes e vencimentos do pessoal dos postos físcaes do de
partamento do Alto Acre, Alto Purus e Alto Jur-uâ, no 'ter-r-i
torio do Acre.

§ GRATIFICAÇXO
CLASSES ANNUAL TOTAL

6 POR EnIl'RE-
"Z GADO

---
I Enc~n~egado .............. 6:000$000 ô:qoo$ooo
I Escrivão ................. : 4:860$600 4: 800$000
'2 Guardas .................. 2:40O:{ODO 4: 800$000
I Patrão de canóa........... '2 :400$000 '2 :400$000
6 Remadores ................ 1:800$00(1 10:800$000

-

II 28:800$000

Diária de 5$ durante 365 dias
paraos I 1 empregados desta
tabella ............. ' .... - 20:075$000

.
48: 875$000

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1909.-Leopoldo de Bulttões,

Onsenvxcão - Quando os lagares de escrivão dos postos fiscaes
forem exercidosem commissão por empregados de Fazenda, terão estes
direito á gratificação desta tabella, além dos vencimentos dos proprios
cargos.
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TABELLA C

Numero, classes e vencimentos do pessoal dos registros fiscaes
do departamentos do Alto Acre e Alto Jurua, no Territorio do
Acre

-
o

GRA TlFICAÇÃOc;

'" CLASSES ANNUAL TOTAL§ POR EillPREGADO
Z

-- -------
I Guarda , 2:400$000 2:400$000

2 Remadores 1:800$000 3: 600$000

--
3 6:000$000

Diaria de 5$ durante 365 dias
para os tres empregados desta
tabella . . . 5:475$°00

,

11:475$000

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1909,- Leopoldo de Bulhões.
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Abre ao \liniskrio Ih Jllstic,:a e Ncsrocios uucrtorcs o credito especial de 2:1J25$,
pir.t pigamcuto de subsidio., que deixou de receber j oào .\I\-cs de Cusuo.

o Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas} nos termos do art. 70, § 5°,
do regulamento approvado pelo decreto n. 3.409, de 33 de de
zcmbrode 1896, resolve, á vista do art. 3°, da lei n. 1.841, de 31
de dezembro de 1907, revigorado pelo art. 6'\ da lei 11.3.°5°, de
;)1 de dezembro de 1908, abrir ::10 Ministerio da Justiça e Negocias
Interiores o credito especial de ~:02S$, para pagamento de subsidias
que João Alves de Castro, na qualidade de deputado federal pelo
Estado de Goyaz, deixou de receber de 5 a 31 de maio de 1897.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1909) 88° da Independencia e
21 tJ da Republica.

NILO PEÇA:\UA.

Fsmeraldinu Olrmpiu de Torres Bandeira.

DECRETO '\. 7-497 - DE J2 ]JI; AGOSTO DE 1909

C01Kcde ao Coucgfo Sanusta do Corucãc de Jesus, com sede nn cidade de Santos,

Estado de S. Paulo, os privilo.::g'io.s e garanuus de que g'US1 0 estabeleci

mcuto congcncrc Icdcrnl.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :

Attcndendo ás informações prestadas pelo delegado fiscal do
Governo sobre os programmas de ensino e o modo porque são
executados no Collegio Sautista do Coração de Jesus, no Estado
de S. Paulo, resolve, de accórdo com o art. 367 do Codigo dos
Institutos Officiaes de Ensino Superior e Secundaria, approvado
pelo decreto n. 3.89°, de 1 de janeiro de 1901) conceder ao dito
collcgio, na conformidade do art. 361 do citado codigo os privi
legias e garantias de que gosa o estabelecimento congencrc federal.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 19°9,880 da Indcpendcncia c
21° da República.

::'\IU) PEÇAXUA.

Esmeraldino OIYlllPiu de Torres Bandeira.

Poder Executivo - 1'J.") ~ VaI. li.
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DECRETO N. 7.4\)!1 -- DE 1:3 DE AGüSTO DE 1909

Concede ao Cottcglo i\OS,lS Scuhoro du \'idúri,t, cem i;~de na cupitu I do L;lal\o

da Bahia, os privilegio:'; e gM,llllia,; de que gOS:l o cstaoclccímcmo cong c

note Icucral .

o Presidente da República dos Estados Unidos do Drazil :

Attendendo ás informações prestadas pelo delegado fiscal do Go
vemo sobre os prograrnmas de ensino c o modo por que são executa
dos no Collegio Nossa Senhora da Victoria, no Estado da Bahia, resol
ve, de accórdo com O art. 367 do Codigo dos Institutos Officiaes de
Ensino Superior e Secundaria, approvado pelo decreto n , 3.890, de 1
de janeiro de 1901, conceder ao dito collegio, na conformidade do
art. 361 do citado codigo, os privilegias e g-arantias de que gosa o es
tabelecimento cougenere federal.

Rio de Janeiro.. 12 de agosto de I9ü9, guo da lndependencia e :lIO
da República.

Esmevüáino OlXmpio de Torres Bandeira,

DECRETüN. {.499-DE IODE AGOSTO DE 1909

Transfere á Compaunta Brazncíro ele Encrgía Eíccrnca n concessão para a expio

ração de linhas tctcphonlcas no BSli.\clo da 13<l\lia, de que é conccssíonana .

o Presidente da Republica dos Estados. Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a firma Guinle & Comp., concescio
naria, pelo decreto n. 7.034, de 16 deJulho de 1908, da concessão
feita a Eduardo Pelew Wilson pelo decreto u. 9.244, de 19 de
julho de 1884, cujo prazo foi prorogado por 25 annos pelo decreto
11. 4.674, de 13 de novembro de 1902, para exploração de linhas
tc1ephonicas no Estado da Bahia, resolve transferir a mesma COl1 w

cessão á Companhia Brazileira de Energia Electrica, com sede
nesta cidade, mediante as clausulas ~ue a este acompanham assi
gnadas pelo Ministro de Estado da viação e Obras Publicas.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1909,88' da Independencia
e 21' da Rcpnblica.

NILO PEÇANHA~

Francisco Sá.
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Clausulas a que refere o decreto n . 7.499, desta data

I

243

São autorizados Guinle & Comp. a transferir á Companhia
Brazileira de Energia Elcctrica, com séde nesta cidade, com todos
os onus. c vantagens, a concessão de serviço. telephonico na cidade
da Bahia, no Estado do mesmo nome. fcrta a Eduardo Pellew
Wilson pelo decreto n . 9.244, de '9 de jullho de 1884, e da qual
é a firma Guinlc & Comp. cessionaria, com as seguintes obriga
ções:

ai installacão e conservação, sem direito a pagamento algum,
de linlias e apparclhos telcphonicos em todas as repartições publicas
federaes na referida cidade, bem como em cincocnta repartições
do Estado e do muuicipio da Capital, que lixem designadas pela
autoridade competente;

b) revisão da tarifa actual, de modo a beneficiar o pnblico,
devendo ser submettida, com as modificações, á approvação do
Governo e não podendo ser alterada sem o expresso consentimento
deste'

c') reducçáo da tarifa, com approvação do Governo, quando
o numero de assignantes exceder de dous mil ;

d'!, execução do projecto approvado c substituição da canali
zação actual por canalização subterrauea;

e) introducção dos melhoramentos que a pratica aconselhar 1 a
juizo do Governo;

f) conservação das iustallações em perfeito estado;
g) cumprimento das instrucçõcs que o Governo expedir sobre

o serviço telephouicc;
h) contribuição da quantia de 8:4008, por auno, em duas

prestações iguacs e adeantadas, que serão recolhidas semestral
mente a03 cofres publicas para as dcspczas de fiscalização por
parte do Governo.

II

Ficam marcados, a contar desta data, O prazo deseis _lllezes
pa~ao cumprimento da obrigação de que trata a lettra a da clausula
primeira, e o de tres annos, para o da constante -da lettra d da
mesma clausula na parte da cidade de sub-sólo "enxuto, de accórdo
com o projccto approvado, devendo a substituicão da caualizacão
na parte baixa da cidade ser feita dentro do prazo que o Governo
lixar, logo que O permittircm as obras de melhoramento do porto.
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:Si dentro de um mez , a contar da data em quc o numero de
assiguautes exceder ele dons mil, não for a rcducção da tarita-c
clausula primeira, c - su bmettida á approvacão do Governo, será
clla feita pJr este, começando a visorar oito dias depois da sua
Jl~lb1ic;lÇÜO no Diario O.!lici:tl. o

lV

Caso niio.scja cumprida a obrigação constante da lettra e da
clausula primeira. dentro do prazo fixado pelo Governo , ou a de
que trata a lc'tra f da mesma clausula, imporá o Governo uma
multa -- clausula setima - ç mandará cxccutal-as , cobrando exe
cutivamente a importnncia das dcspczas ,

v

Si a quota de fiscalização não fór pag"a de accôrdo C0111 a
clausula ?1-·imeiral lcttra h, será cobrada executivamente pelo Go
verno.

VI

Ficam approvados a planta e o projccto das obras relativos á

concessão, que com este baixam, rubricados pelo dircctor gCl:al da
Industria desta Secretaria de Estado.

VIl

S~ as obrigações a que se .retcre a clausula primeira, leura d,
não forem executadas dentro dos prazos fixados - clausula se
gllllda - caducará a concessão de pleno direito, independentemente
de acçâo. ou iutcrpcllacâo judicial, sendo assim declarada por
decreto.

No caso de não cumprimento de qualquer das outras obriga
ções, imporá o Governo a multa de IOO,S a 3:00081 e do dobro na
reincidcncia. cobrando executivamente a respectiva importancia,
si não f()l' .si\t~s[c;ta dentro de 30 dias, contados cio da intimação
para. pagamento.
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VIII

Finjo o prazo da concessão, rcvcrtcr.io ao dominio da União,
sem indcmnizacao alguma. tod.is a:, linhas, appnrclhos c im:,Y<llla·
Ç(lCS. 'hem como () material em l!r:i)(pito.

IX

o Governo reserva-se o direito de assentar as linhas que cu
tender convcnícn:c para o seu serviço c 'de fazer as ncccssarias i.n
arallacõcs .

Ficará Rem cffcito () prc-en:c decreto, cc dentro de 30 dia". a
contar da ~lata de sua publicaçáo, não lór assiguado o termo desta
transfercncia.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1909.- Fr,'111ciScoS,7.

DSCRETü N. 7.500 - DE 1:1 nE AGOSTO DE I C)09

C(':\«('dc ;\E hl':\rd Dll-io;-lll Tro\\'il:':d:.;c auto! iz:'.c;\() pura ass cnt:u um cat-e ';ll b

martno entre cs~:t cí.tndc c a d;~ Xicthcroy

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil;
nttcndendo ao que requereu Ldward Dwight Trowbridge, con
ccsionario do serviço de communicacôcc telephonicas no terri
todo do Estado do Rio de Janeiro" nos termos do contracto
que celebrou com aquelle Estado, em 12 de janeiro do corrente
rumo, decreta:

Artigo unico. E' concedida permissão a Edward Dwight
Trowbridae , conccssiouario do servico de comrnunicacões tele
phonicas no Estado do Rio de janeiro, pnra assentar entre a
Capital Federal e a cidade de Nictheroy um cabo submarino de
baixa teuçáo, destinado a ligar a rêdc teiephonica fiuminensc ,
de sua concessão, com a Capital Federal, mediante as C1allSUJa~~

que com este baixam, as.:ignadns pelo ministro de Estado da
Víacão e Obras Publica".

Rio de Janeiro, I'J· de agosto de 1909, 83° da Indcpcn
ncia e :JIO da República.

NILO PEÇANJfA.

Francisco Sá.
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Clausulas a. que se 1'e1't31'e o decreto n. 7.500, desta data

o lançamento do cabo submarino destinado a lig:ar a Capital
Federal á réde telephonica fluminense de que é concessionario
(~dward Dwight Trowbridge ou a companhia q~le o mesmo or
ganizar será feito sob a fiscalização de pessoal designado pela
Directoria Geral d03 Tclegraphos, quc marcará O trajecto do mesmo
cabo, collocaudo-o em condicóes de não prejudicar de qualquer
maneira o serviço dOR cabos' tclcgraphicos .

II

o cabo tclcphonico submarino terá no minimo 25 c no 111a
ximo 50 conductorcs bifilares, dos quaes serão reservados, sempre
em perfeito estado, no primeiro caso tres eno segundo cinco
conductores c postos á disposição da Repartição Geral dos Te
legraphos, que os trafegará.

III

Os conductores trafegados pelo concessionario servirão ex
clusivamcnte para conversação tclcphouica, isto é, para permuta da
palavra fallada, ficando expressamente prohibido utilizai-os para
a transmissão de telegrammas.

IV

O Governo fiscalizará o serviço conforme entender, impondo
multas de 100$ a I :0003 c, no caso de íufracção da ultima parte
da clausula Ill, ficará a concessão sem effeito, revertendo o cabo
telephonico submarino para a Repartição Geral dos Tclcgraphos.

v

o conccssionario Edward Dwight Trowbridge, ou a com
panhia que o mesmo organizar, não poderá transferir esta con
cessão, sob pena de nullidadc, sem permissâo do Governo Fe
deral.

VI

o concessionario entrará para os cofres públicos por se
mestres adeautados com a quantia de I :8008 para as dcspezas de
fiscalização,
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. Ficará sem effeito o presente decreto si 110 prazo de 30
dias) contados da respectiva publicação, o conccssionario deixar
ele assignar o respectivo termo do contracto.

H.~o de Janeiro, 12 de ,agosto de 1909. - Francisco Sá.

DEC[~ETO ~\. ;.501--- DE 12 DE AGOSTO DE 1<)09

\)ispt.v sobre as medidas provisorias pu ru.n tnstanação do :\lillislcrio (h Agrlcul
tura, lndustriu c Conuncrcío.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização da lei n. 1.606, de 29 de dezembro de 1906, decreta:

Art. I. o Ficam pertencendo ú jurisdiccão administrativa do Minis
teria da Agricultura, Indústria e Commcrcío as seguintes instituições,
estabelecimentos c repartições publicas, além das que forem creadas em
execução da lei n. 1.606, de 29 de dezembro de 1906:

Junta Commerclal :
Observatório Astronomico do Rio de Janeiro;
H..cpartição de Estatistica ;
Jerdim Botanico ;
Escola de Minas ;
Museu Nacional;
Hospedaria da Ilha das Flores:
Fabrica de Ferro de Ipancma :
Serviço de Propaganda c Expansão Economica do Drazil no Es-

tranaelro :
Directoria Geral do Povoamento do 3610;
Serviço Geologico e Mineralogico ; .
Posto Zootechnico Central e a Directoria Geral da.Industria, do

actual Ministério da Indústria, Viação c Obras Publicas, a qual passa a
constituir a Directoria do Expediente da Secretaria de Estado da Agri
cultura, Indústria e Commercio, com a organização, pessoal e encargos
adeante enumerados.

Art. 2°. Para os trabalhos do gabinete do ministro nomeará este:
LJ!TI secretario;
Dois officiaes de gabinete;
U 111 auxiliar;
Dois continuas;
Li111 correio.
Parag'rapho unimo O secretario, os offlciaes de gabinete, o auxi

liar e mais' empregados de que carecer o ministro para o seu gabinete,
poderão ser tirados das repartições do ministerio ou estranhos a ellas,
competindo-lhes os vencimentos que lhes forem marcados pelo ministro.
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Art. ::;. o ;\0 secretario, que será o chefe do gabinete, incumbe, au
xiliado pelos demais empregados:

§. 1. o Acompanhar ou representar o ministro em todos os actcs
offíciaes.

S '2. 0 Fazer a correspondencia epistolar e telcgraphlca do gabinete,
tendo a seu cargo o respectivo archivo.

S 3_ 0 Receber e enviar á Dlrcctoria do Expediente todos os papeis
dirigidos ao ministro e que tenham de ser estudados, ou preparados
para despacho nas repartições do ministerio ou nas suas depenccncias.

. § 4." Receber da. Directorta do Expediente e fazer chegar á pre
sença do ministro os papeis que por elle tiverem de ser assignados.

8 5·o Providenciar sobre a expedição dos actos que, depois de as
signados pelo ministro. dCY2m ser logo expedidos, fazendo as devidas
communicações.

§ 6.0 Trnnsmittir ao director geral e aos chefes das repartições e
depcndcncias do ministerio, em nome do ministro, as ordens que, á
vista da urgcncía, não lhes possam ser couuuunicadns directamcutc por
aquella autoridade.

S 7.0 Auxiliar o ministro nas andíencías, dando-lhe todas as infor
mações que lhe forem necessárias.

~ 8. <J Entregar ao director geral. devidamente classificados, os
papeis que ficarem no gabinete sem despacho, por Occasiâo da exone
ração do ministro, e ao seu successcr ou ao novo ministro o registro
dos documentos reservados do gabinete.

~ 9.0 Rcstituirú Directoria do Expediente, devidamente classifi
cados, os papeis LI uc ficarem no gnbínctc. sem assignatura por occasião
da exoneração fio ministro.

~ ro, Executar todos os trabalhos que o ministro ordenar.
1\1'1. 4.o O Ministerio da Agricultura, Indústria e Commercio terá

um dirccror geral, que será o immcdiato auxiliar do ministro e terá os
vencimentos de 15:ouo$ annuaes.

1\r1. .S,o Ao director geral compete :
~ [,0 Executar os trabalhos que lhe forem commettidospelo mi

nistro.
§ 'J. o Receber da Directoria do Expediente todos os papeis que

dependerem de despacho ou resolução do ministro, fazendo-os chegar á
presença deste, depois de verírícar si elles estão convenientemente prepa
rados e juntando-lhes seu parecer quando ror necessario.

§ 3. o Devolver ás repartições respectivas os papeis que não es~

rejam convenientemente preparados para despacho ou resolução do mi
nistro, mandando juntar-lhes o que faltar para a perfeita elucidação do
assumpto.

S 4." Visitar as repartições e demais ôependenoas do ministério,
prestando informações ao ministro sobre o que verificar em taes visitas.

§ 5. o Propor ao ministro as providencias que julgar necessárias
para o bom andamento dos serviços a cargo do ministério.

§ 6. 0 Conferenciar, quando for necessário, ou quando for ordenado
pelo ministro, com os chefes de serviço do ministério.

~. 7·° Receber o compromisso e dar posse aos chefes de serviço do
mhusterto. -
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~ 8.° Assiguar, quando não for dirigido aos ministros de Estado,
ás mesas das Cnma.us Leg-islativas Fcdcracs, ao Supremo Tribunal Fe
deral, <lOS presidentes e governadores dos Estados e ao prefeito do Dis
mero Federal, a correspondcncia feita em nome do ministro, relativa
mente ás informações, pareceres e esclarecimentos para insrruccs.o e
decisão dos ucgocíos, e as communicaçoes, recebimento ou remessa do
papeis.

§ 9. o Organizar o relatorio annual do ministerio, de accordo com
as instrucções do ministro.

Art. 6.° O direcror gera! será substituído em suas (altas pelo di
rector ela Directoria do Expediente ou por outro chefe de: serviço do
ministerio, designado pelo ministro.

Art. 7. 0.0 director geral terá dous auxiliares de gabinete, incum
bindo-lhes executar todos os trabalhos que aqucllc ordenar.

Paragrapho unico. Os auxiliares do gabinete da Directoriá Geral
serão nomeados pelo ministro, sob proposta daquclle.: com os venci
mentos quc lhes forem marcados no neto da nomeação, podendo ser
tirados de qualquer das repartições ou dcpcndcucias cio ministerio ou
estranhos a ellc.

Art. 8.0 Quando for necessario, e com autorização do ministro,
poderá o director geral chamar para trabalhar no seu gabinete um ou
maisempregados do minlstcrio para coadjuvar os auxiliares de g-abii1ete.

Art. 9.0 Os auxiliares de g-abinete ela Dircctoria Geral serão sub
stituidos em suas faltas ou impedimentos tcmporanos por empregados
do ministcrio para isso chamados pelo d.rector geral.

Art. 10. Haverá, a servico exclusivo do gabinete do director
geral, um contínuo e um correio. . '

~rt. r J. A Dlrectoria do Expediente terá, provisoriamente, a
mesma organização da actual Dircctoria Geral de Indústria dol\linis
teria aa Indústria, Viacâo e Obras Publicas, com. mais duas secções,
competindo-lhes serviços constantes dos arts. 60 e 80 do decreto
n. 3.766, de 27 de dezembro de rí)97, além de todo o expediente
nccessario .para despacho elos ncaocíos anectos ás repartições c estabclc
cimentos a que se refere o art. r- do presente decreto.

SI. 003 nezcclos concernentes á navegação subvencionada, actual
mente a c irgo (11 I" secção, e os relativos aos correios, telcgrapnos c
telephones, da 3rt. Secção da Dírcctorta Geral de Indústria, passam a
pertencer á secção do Ministério da Viação e Obras Publicas, que for
julgada a mais competente, passando para a J" secção da Dircctoria do
Expediente do Ministério da Agricultura, Iudustria e Commercio o que
for atttnente ao Observatório Astronon.ico ,

§ 2. o As :i" e 4" secções da Dlrcctor!a do Expediente terão a seu
cargo, respectivamente, os serviços elos ns. I e II do art. go do decreto
n. 2.766, citado, competindo tambem á 4" secção todo o expediente re
lativo ú nomeação, posse, demissão, licenças e commissôcs dos empre
gados do ministério.

§ 3.° Asvsecçõcs a que se refere o paragrapho antecedente terão,
cada uma, um chefe, um oflicial, um J<) dito e -dous amanucnscs.

~ 4·° Servirão também na Dírcctoría do Expediente 'um porteiro,
um ajudante de porteiro, um continuo e dons correios.
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Art. 12. Os vencimentos do pessoal da Directoria do Expediente
serão os que actualmente percebem os empregados da mesma categoria
da Secretaria de Estado da Viação. e Obras Publicas.

Art. 13. O director da Directoria do Expediente proporá ao mi
nistro unta nova distribuição dos serviços pelas quatro secções de que
se compõe a mesma directoria, de maneira a haver a possível igualdade
dos respectivos encargos.

Art. 14. Logo que tenham sido organizadas as repartições, divi
soes ou secções que devem ter a seu cargo os servíços technicos 1'c1<1.
tívosa indústria e commcrcio, a Directoria elo Expediente terá organi
zação .definitiva, ficando a seu cargo tão somente os trabalhos de mero
expediente.

Art. T5. Compete ao dírector da Directorla do Expediente, no que
se refere á repartição a seu cargo, exercer as attribuições e desempenhar
os deveres do art. 31 do decreto n. :3. 766, citado, com exccpção dos
ns, 15, 20 e 31, attcndídas as alterações resultantes do disposto no prc
sente decreto.

Paragrapho unico. O mesmo director exercerá tambem as attrí
buições a que se refere o art. 1 I do alludído decreto n. 2.766.

Art. 16. Aos demais empregados da Dircctoria do Expediente com
petem as attribuíções e deveres constantes dos arts. 32 a 39 do decreto
a que se refere o artigo antecedente.

Art. 17. Emquanto não for expedido o regulamento da Secretaria
de. Estado da Agric!1ltura, Industria e Conimercio, ser-lhe-hão ap
plicaveis as disposições dos capitulas lI, y, VII" VIII, "IX, X, XI, XII
e Xlltdo regulamento approvado pelo decreto n - 2.766, citado, com
as modificações resultantes do disposto no. presente decreto.

Art. 13. O pessoal estranho aos quadros actuaes, que for nomeado,
servirá em commissão crnquanto o Congresso não. tomar conhecimento
da nova organização', . '

Art. 19. O ministro, para attender ao serviço poderá nomear ou
contractar o pessoal que se fizer necessário, marcando-lhe provísoriamen
te OS vencimentos.

Ar. 20. Revogam-se as disposições em contrario ,

Rio de janeiro, 12 de agosto de 190~~, Bgo, da Independencia c 21°
da Republica , •

NILLO PEÇANlll\.

A. Conduto Rodrigues.

Francisco ,5'.1.

EXTIl. S1'. Presidente da Rcpublica - No desempenho. ela árdua
tarefa que me foi confiada, cabe-me a honra de submetterá apreciação
de V. Ex; oprojecto de decreto junto, dispondo sobre as medidas pro
visorias para a ínstallação.do Ministério dos Negocios da Agricultura,
Indústria e Commercio .
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A organização de um depai tameuto adl1111118trat1\ o, 01 cama o
creou o decreto legislativo n. 1.606, de 29 de dezembro de 1906, e c n
cessaria, para ,que possa corresponder aos seus elevados fins, não ce
trabalho que se deva realizar de um só jacto, mas sim com tempo á me
dida que se disponha, para o conveniente funccionamento, das suas di
versas directorías, divisões ou secções, do pessoal e do material inqis
pensavel, além das iustallações apropriadas aos differentesserviços.

A Secretaria de Estado de AQTicllltllfa, lndustria e Commercio
não deve por certo ser creada sobre os moldes dos departamentos bu
rocratícos. E' mesmo indispensável que, desde os preliminares da ' SU<:i
organização, seja afastado tudo o que tenda a dar-lhe uma feição,de re
partição para despacho ele papeis, procurando com afinco imprimir-lhe
desde logo o caracter essencialmente technico que precisa ter. E para
isso se deverá tratar, antes de tudo, de dotal-as com gabinetes elabora:..
torios de estudos e investigações de caracter pratico e de utilidade im
mediara para o desenvolvimento e aperfeiçoamentoda agricultura c das
industrias agrícolas, para o fomento da indústria em'geral e incre
mento das relações commerciaes.

Em linhas gcracs, a organizado do novo miuisterio deve obedecer
ao intuito de attender ao ensino 'agrícola e a divulgação e propagação
dos melhores processos culturaes e de exploração das índustrlas agríco
las, por meio dos institutos de ensino, das estações agronomicas, 'dos
campos de experlenclas e de demonstração, situados nas regiões. ade
quadas do territorio nacional. Deve esse departamento realizai' investi
gações e estudos para a exfincção das pragas que assolam as lavouras e
cuidar particularmente da industria animal, resolvendo' as questões rela
tívas fi acclirnação das raçasexoticas, á seleccão do gadonacional, á
sua afimentação, á defesa contra as .epizootias e ao tratamento das mo
Iestias dos animaes. Precisa attender ao desenvolvimento dos diversos
ramos de industria adaptáveis no paiz, amineração e, outras Indústrias
extractivas, á conservação e reconstituição das florestas e mattas, Tem
de manter em constante estudo os meios de transporte, 'os mercados in
teriores e exteriores, para injormacão aos productores c ao cornmerclo
acerca das condições offerecidas pelos mesmos mercados para a collcca
cão elosartigos de. producção nacional..preparando tambem GS elemenM

tos para a celebração de tratados de commercio e navegação , -
Além disso, deverão também ser attendidos na organização do novo

departamento da União, o povoamento do solo, os serviços da estatis
tica industrial e agricola, ela meteorologia e agricola, informação, publi
cidade e propaganda, cabendo-lhe tambcm velar sobre o aproveitamento
das terras publicas pertencentes á União, catechese e civilização dos
índios.

O simples enunciado, feito em suas grandes linhas, do que deve ficar
comprehendido dentro da esphera dos trabalhos pertencentes ao Minis
tcrio da Agricultura, Industría c Commercio, patenteia a complexidade
dos seus serviços, a difficuldadc de encontrar pessoal idoneo e capaz de
dirigir as díffercntés secções pelas quaes deverão ser distribuidosos
mesmos serviços, que exigirão também installaçõcs e material que só
poderão ser adquiridos' com demora,' Assím, aqui, corno.. aliás, .tem
acontecido em todos os paizes, a creaçâo de um apparelho administra-
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'tívo dessa ordem 1150 pede-á ser feita de chofre, virá a realizar-se com
'o decorrer do tempo, 1l12l1S Ou menos longo, conforme os recursos de
ql:C dispuzcr o Governo e a oricutaçilo qllC for sctruidn na ofg'2niwção
dos diflcrcntcx scrvicns c na cscolh.t do pessoal. '

Entretanto, ao 110"Ll .vlinistcrio pertencerão desde .iú, de nccor.lo
tom () decreto citado, O~; scsmiutcs serviços, em pleno funcciouamcnto :
O Obscrvuror:o Astronomico do Rio ele Janeiro, o jardim notaniof a
Escola de Ivlinas. () .vu.scu Xacional. a Repnrticào de Estntist'ca. a llos
'pcdaria da Ilha das Flores c n Fabrica de Ferro do' Ipancma , Tambern
lhe ficarão immcdiatamcute sujeitos os servlçcs crcodos depois da daui
'daqucllc decreto, c que por sua natureza devem caber-lhe, tacs como: o
serviço de Propaganda c Expansão Economica elo Brazil no Estr.ang'ciro,
'a D'recrorie Geral do Povoamento do 8610, O Serviço Geológico c
àlineralogico elo Hrazil e o Posto Zootcchnico Ccntrnl .

A liircctoria G:...rnl de Industria, do actual :\linLstcrio da Industrtc.
YL1<;ilO c Obras PUl,ltOS, devera igualmcnte ser incoí-pornda ao :\linis
tcrio da Aariculturn , lndustria c Connuercio, sendo elimiuada daqucllc,
e a Junta Commcrcial Iicnrá pertencendo ájurisdicçâo administrativa elo
novo departamento.

Xcstcs condições, desde O momento em que assumir as nmccões do
cargo com que me distiug'uistcs , dependerão de meu despacho os as
sumptos e questões relativas ás rcparticôes mencionadas, devendo, por
tanto, p2ri.l attcndcr a isso, crcar-sc c iustallar-sc simultaneamente o pcs
soa: ncccssar!o para au xIlar-me lLCSS,l primeira phase de organi/ação
do nora miuistcrio . E nisso apenas é qucjuhro deverá consistir o primeiro
acto a expedir-se para :-1 installnçâo da 110\-a Secretaria ele Estado, trn
tnuoo-scvocpois, seguidamente, após conveniente: estudo c escolha do
pessoal, de reorganizar c remodelar os serviços existentes c ele crear os
nÜWlS, de accordo com os fins a que se propõe o Ministério da Agrl
cultura, Iudustria e Commercio .

1':)e conformidade com o que fica exposto, elaborei O projecto de
decrcto juuto , que dispõe sobre as medidas provisórias para a instal
lação do novo ruinistcrio . São transferidas para este as rcpnrttçõcs c
serviços existentes. creu-se o pessoal para o g'nbinetc do ministro e a
Directoria (Icr21. 1\ actual Directoria Geral de Iudustria passará a fiel'
provisoriamente a Dlrectoria do Expcdícr.tc do mlnisterio com as in
cunibencias constantes do projecto ,

Uma vez assim installado o ministcrio, cuidarei da creacâo dos
demais serviços de que deverá compor-se, começandopelos oue podem
ser organizados C(\111 pessoal do paiz , c, em primeiro legar, da éstatistica
agricola e industrial, da meteorologia agricola, elas informações
ag'ricolas, indnstriacs c conuncrciacs, da propaganda c: publicidade, da
bibliotheca c museu, Tratarei de dar prompto andamento á installaçâo
do Posto Zootcchnico Central, acreditando que se lhe poderá imprimir
ll\l~~l feição pratica C de utilidade immcdiata para a indústria animal do
paiz . Para isto julgo que não se deverá fazer do Posto Zootechnico
Central um simples posto de rcproduccâo ou de acclimaçãc . Seu papel
110 Ministério da Agricultura deve corresponder ao de uma-divisão ou
directoria de indústria animal, podendo, por seu pessoal, e apparclha
monto material, estudar todas as questões attinentos it acélimaçno ele
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raças cxoticas , á selccção do-gado narionnh ú alimentaçáo c mulestias
dás nnimnes, ao aperfeiçoamento da indústria elos lacticinios, divulgando
e propagando os resultados adquiridos,

Seguir-se-hão depois as outras crcaçõcs, que írao sendo feitas
dentro dos recursos per.nnrtdos pelo orçamento e á medida que se ror
obtendo o pessoal technico ncccssarto.

E' este, Sr. Presidente da República, () plano neral que me parece
conveniente ser adaptado 110 momento para a organlzação do Ministerin
da Agricultura. Iudustria c Conuuercio. Onercccndc-c. ao estudo e
apreciacâo ele \ ,Ex" aguardo, entretanto, o que julga; mais acertado
determinar.

Rio de Janeiro, T2 de <lgostu de1909.~ Cnuti.ío Ro.irf:/uc,.;.

DECRETO '\. 7.50c _. DI' 10 DE Al;QSTO DE 1989

.vbrc ao .\lini,~l<.::!'jLl d:t .\g-l"j(Ll!Llll',\, Indll';:I-i~t c Commcrc!o o crcduo c:3;"ll'Li ddc.)

~ ) ):'''n~ parn OLL'ú,'l'Cr ils despl.'l'.\S com ~t i1\~(clI11.;[io do mrx'uo miu ;s~l;ri(),

Brazil.
de de-

do
'29

Estados Unidos
lei n . 1.606, de

o Presidente da Rcpublic« dos
usando da autorização do art. soda
zcrnbro de H)o6, decreta:

~\rtigo UlrLCO. E' aberto ao Ministério da AgTicuitllra, Indus
tria e Commcrcio o credito especial de '20D: ooos para occorrer ÚS

despezas Com a iustallação do mesmo ministerio.

Rio de janeiro, 12 de ago,,:,to de 19°9, 38° da Iudepcndcucia e
o10 da Repu blica .

:\lLO PEijA::\IfA •

.A. Candido Rodrigues.

DECRETO '\. 7.503 - DE 1C i)E «iosro DE 1909

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz'! :

Considerando que a Constituição, 110 seu art. 73, prohibe de
modo absoluto as accumulacóes remuneradas' ;

Considerando que a infracção do preceito constitucional se vc
rifica no simples fucro do pagamento a um só individuo de mais de
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uma remuneração pela.investidura de mais de um cargo ou pelo
exercicio de mais de uma íuncção publica, sejam essas remuneracóes
pagas por um unico ministerio ou por ministerias diversos; >

Considerando que, para os efféitos da prohibição alludida,
pouco importam as discriminações com que se pretende distinguir
a remuneração das funcções e dos cargos publicas, chame-se a
essa remuneração vencimento, subsidio, gratificação, commissâo,
ordenado honorários, soldo - pois a Constituição a ninguem ou a
nenhuma- classe exceptuou, e',-'8.o contrario, a todos prohibiu as
accumulações remuneradas, sendo que-até DO Império os officiaes
de terra e mar, C],uandoexerciam quaesquer cargos' publicas ou
commissões administrativas, perdiam o respectivo soldo e a Cons
tituição não o resalvou da prohibição do art. 73;

- Considerando ainda que a -doutrinavdo mesmo artigo repro~

duziu preceito ha muito consagrado na legislação, desde o alvará
de 8 de janeiro de 1627, carta régia de 6 de agosto de 1682, de
cretos de 21 de setembro 'de 1683, 30 de março de 1686, de 20 de
fevereiro de 1688, de 19 de novembro de 1701, de 13 de fevereiro
e 18 de junho de 1823, e que, si interpretaçóes ou disposições ar:'
dinarias, attendendo a interesses ou a circumstancias de mo
mento, tem retardado a execução da Constituição - ao Governo o
que cumpre é fazer executai-a:

R~,olvc que os empregados ou tunccionarios, que se acham no
cxercicio cumulativo de dous ou mais empregos e cargos publicas
federaes, remunerados, sejam as respectivas funcçóes de natureza
egual ou differentes, são obrigados a optar, desde a data do pre
sente decreto, pela remuneração de um só dos ditos cargos ou em
pregos, sob pena de ser a opção feita pelo Governo, que lhes man
dará pagar uma só das remunerações até então accumuladas.

Rio de janeiro, 12 de agosto de 1909, 38° da Indepcndencia
21' da Republica ,

'\' lLO PEqA~llA.

Eemcrildino Olympio de Torres Bandeira.

Alexandrino Faria de Alencar,

Carlos Eugenio de il, Guimarâes,

Francisco Sá.
A. Candido Rodrigues,

Leopoldo de Bulhôes .

Rio-Branco .
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DECRETO N.' 7. 504~DE i6 DE AGOSTO De 1909

Abre ao :'.ll11iSlerio da t.uerra o credito especial de 175.ocos, em vista da autori

vacão conferida pelo ano [,), alluca d, da lei n . :::.050, de 3[ de dezembro de

[(j("S.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, na fórrna do disposto-no
art. 2.0, § 2°, .11.2, alinca c, do decreto legislativo n .392, de 8 de
outubro de 1896, e em vista da autorização conferida pelo art. 13,
alinea d, da lei n. 2.050, de 31 de dezembro de 1<j08, resolveu
abrir ao Ministerio da Gnerra o credito especial de 175:000$ para
acquisição de um terreno e predio no Estado do Rio Grande do Sul,
destinado a quartel e campo de manobras.

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1909, 88' da Independencia e
21' da República.

NILO PEÇANHA.

Carlos Eugenio de A. Guimarics ,

DECRETO N .. 7.5()5~DE 19 DE AGOSTO DE 19OC)

Abre "o Miuisterio da Guerra o credito especial de II ;'l-<í5$40I, destinado ao pagih

mente de vencimentos devidos ao capitão Manoel Joaquim Machado

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autonzaçãoquelhe confere o decreto legislativo li. 2.089,
desta data, resolve abrir ao Ministerio da Guerra o credito especial
de I I : 445~4ol, destinado ao pagamento de vencimentos devidos
ao capitão Manoel joaquim Machado, em virtude do decreto legis
lativo n. I ,474, de 9 de janeiro de '906.

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1909, 38' da Independencia e
21' da República.

NILO PEÇANHA.

Carlos Engenio de A. Guimarãe«.
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.\b,·~ ao :\\.ill:slériú d:l Jusliç_l e Ncgoctos Intcriorcs () rrcdito espeLial de TSIIJ$

p.lr.t pag.oncnto de ajud:ls etc custo cjllé dcixou dé receber o Ih. E!YSCll

...1'-.' Souza Martfns.

o Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Bruzil,
tendo ouvido o Tribunalde Contas, nos termos do art. 70, § 5°,
do-regulamento approvado .pelo decreto 11. :2.4°9, de :23 de dc~
Lembro dC1896, resolve, _á vista do art. 8° da lei .11.. ,1..841J de 3 I

de.dezembro de 1907, revigorado pelo.artró- da lei n . :::l.oso, de
3'1. de dezembro. ele 1908, abrir ao Mínistcrioda Justiça e Negocias
Interiores.o credito especial de 4:500S parc:l pagamento de ajudas
de custo que o Dr. Elyseu de Souza Martins deixou de receber, de
1890 a 1893, na qualidade de Senador pelo Estado do Piauhy.

Rio de janeiro, 19 de agosto de 1909J 88° da Iudcpcudenci»
c :21° da H.epublica.

NILO PEl.,'A::.iHA.

h,'smer~yUillo OlY1llpiu de Torres Bandeira.

DE<;;lZETO N. 7. 50? - DE 19 DE AGOSTO n;.; 1909

Abre ao :\Iin:si.erio (h justtca c Negocies Interiores o credito csicciai (I'-.' G:.32,~~

pa rn pagamento de ajudas de custo e (I'-.' sut.stdi.», que deixou do: receber

Antonio jncob (h Pa.xüo.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido O Tribunal de Contas, n03 termos do art. 70, § 5°,
do regulamento approvado pelo decreto 11. :2.4°9, de 23 de de
zembro de 1896, resolve, ú vista do art. 8° da lei n.I. 841, de 31
de dezembro de 1907, revigorado pelo art. 6° da lei n . :::l,.050, de
~I de dezembro de 1908, abrir ao Mínisterio da Justiça e Negocios
Interiores o credito especial de g: 525S para· pagamento das ajudas
de custo; de I 890 e 1897, e dos-subsídios;' relativos aos· penados
dc rôdc outubro .a 3de novembro de r891 e de 25 demaio a 31
de julho de 1897, que deixou de receber Antonio jacob da Paixão,
na qualidade de deputado federal pelo Estado de Minas Geraes.

Rio de" Janeiro, 19 de agosto de 190~, 88° da Indcpendencia
e2IO da Rcpllblica.

NILO P.EÇ'A::\JL\.

Esmeraldino Olympiu de Torres Bandeira,
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DEC:d~TO ~'. 7.5oS _..- DE 19 DE :\(iOSTO DE Il;JUj

257

Approvn ~\S ultcr.tçôcs dos cst.uutos lL\ Cu.upauhiu de Seguros. com sede em

Hamuurgo, ~ .\lbillgí:l vcrstchcrungs Al;:[iengesGlbcl\,'.fl.,

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braxil, attcn
dcndo ao que requereu a Albingía Versicnerungs. Akliengesetlschaft,
com'séde em Hamburgo, Allemanha, autorizada a funccionar pelo de
creto o. 6.55°, de 'I I de julho de 19°7. resolve approvar as alterações
feitas nos estatutos, que a este acompanham, autorizando-a a continuar
a operar em seguros marlttmos e terrestres. de accórdo com as clausulas
do decreto de concessão, observadas todas as cxíacncías dos regula
mentos e leis vigentes ou que vierem <1 ser estabelecidas' no Brazil. .

Rio de Janeiro, 19 de agosto de J<)o'), U8° da Independcncía c 2I{l
da República.

.!\ILO PEç.-\.~IL\.

Leopoldo de Bulhões 6

Certifico que me foi apresentada umaexpedição (despachos), escripta
em allernão, a qual, a pedido da parte, traduzi litteralmente para O
Idiomg nacional e diz o seguinte, a saber:

N. 5i .925 do registro notarial. (Brazõe, da cidade de Hamburgo.)

Expedição

Xo anno de 19°7, em 21 de dezembro, ás 10 horas da manhã, .nesta
livre e hanseatíca cidade de Hamburao, eu, abaixo assígnado, tabellião
de Hamburgo, Georg Adolf Reme, doutor em direito, assisti, a pedido
do director geral, Sr. Hermann Franz Mathias Mutzembecher, membro
da directorla da sociedade anonyma, aqui, existente, sob a firma de :

Albingia Versic1zcrungs Alüiengcsellsctuifl (sociedade anonyma de
seguros Albillgia) no cscríptorto, sito em Nobelshof no Gippehauser
n, 18, dos Srs. Drs. Scharlach , Wcstohal. Bclchau, Lutteroth, O
Seharlach, a assernbléa .geral extraordinaria, convocada para allív para
hoje, na hora mencionada, dos accionistas da dita sociedade anonyma,
c nella averbei offidalmentc o protocollo, em virtude do que constato,
o que segue: Para esta asscmbléa geral tinham sido convocados os ac
cionistas da sociedade anonyma de seguros Albingia,pelo jornal da
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sociedade, o Deuischeú Reictucnseiger ôe 29 de novembro a, c., aprc 
sentado a. e. lido por mim, sob communtcaçrío da seguinte ordem do
día :

Pedido de alteração dos estatutos, ~ 35, período I, para que este,
no futuro, diz: «o anuo commcrcíal corre do 10 de outubro de um anno
'atéa 30 de setembro do seguinte anuo. (Designação de transição: O
anno commercial de 19CfZ corre excepcionalmente de 10 de janeiro de
1907 até o dia 30 de setembro de 1907); com o aviso, que os bilhetes
de entradae devotar devem ser recebidos contra apresentação do cer
tificado provisório até o mais tardar, 17 de dezembro de 1907, na sede
do negocio da sociedade, Brodschrangen n . 27.

Pouco depois das 10 horas, o presidente do conselho de inspecção
Sr. Oscar Rupertiv abriu, nesta sua qualidade, a assembléa geral, na
qual, segundo a 'lista assignada por elle, exposta para o cxaine antes
da votação e aunexa a este proiocollo, estava representado um capital
de acções importando em marcos 3.925.000 com 1. .170 'Votos.

Para o unico assumpto da ordem do dia «Pedido de alteração dos
estatutos»; S 35" período I, para que este no futuro se 10: o anno COm·
inercial corre do I ode outubro de um anuo até o dia 30 de setembro
do anno seguinte. (Designação de transição: o anno commcrcial corre
excepcionalmente do 10de janeiro de IG07 até o dia 30 de setembro de
1907), motivo o Sr. presidente este pedido, do qual ninguem pediu a
palavra, antes foi o mesmo unanimemente approvado por acclamacão
acceítoe feito o decreto. Depois de assim terminar a ordem do dia, ~
Sr. presidente encerrou a assembléa , Sobre isto lavrou-se este proto
collo, cujo-original ficou em meu poder e para attestação de seu conteúdo
foi por mim, o tabellão , assignado e scllado.c-. Dr , G. A. Reme,

Aqui segue em original a lista dos accionístas ou representantes de
accionistas que estavam presentes na assernbléa geral.

Fez-se a precedente quarta expedição, sem a lista de presença
auuexa ao orig-inal, para a .Albingia vcrsicbenuv;» Ataen Geseliscíiaft,
Hamburgo, aos sele junho de IC)08.- DI'. G- •. 'L Tcemé •

(Carimbado tabclllão DI'. C .. \. Reme).
Custas desta expedição.
Lei de emolumentos de 29 de dezembro de 1899.

Emolumento S J6 .
Attcstação consular. . , .

o tabelhão, Reme.
Reconheço verdadeira a assi~'natura supra do Sr. Dr. Georg Adolf

Remé. tabellião publico ~est~ ci~ade, e, para constar onde convier,
passei o presente, que assignei e fiz sellar com o sello das armas deste
Consulado Geral dos Estados Unidos de Brazil

Nota. - Minha assignatura precisa .ser reconhecida na Secretaria de
EstaeÍo das. Relações Exteriores na .Capital Federal, ou nas Inspectorías
das alíanôcgus e delegacias tiscaes do Governo Federal.' Hamburgo, ú
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de junho de 1908.-'-'-0 .vlcc-consnl 'encarregado do consulado geral,
Jorge Fcldtnunin ,

129 ~ (Carimbo do Consulado Geral do Brazil em Hamburgo.)
Recebi I1 marks e 50 pfgs.-Feldtmann. _ .

Aqui estava collada uma estampilha consular no valor de 5$, devi
damente inutilizada.

Havia .duas estampílbas no valor de 600 réis, devidamente inutili
zadas pela Recebcdoria da Capital Federal.

Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. Jorge. Fcldtmann,
vice-consul em Hamburgo.

Rio de Janeiro, 12 de julho de IQoB.-c-Pelo dírcctor geral, L. L
Fernandes Pinheiro.

(Carimbo da Secretaria das Relações Exteriores do Brazil.)
Tinha mais duas estampilhas na valor de 550 réis, devidamente

inutilizadas.
E nada mais continha a dita exposição, que bem e fielmente tra~

duzí do próprio original" cscnpto em allernão, ao qual me reporto. Em
fé de que, passei a presente, que assignei e sellei com o sello do meu
offício, nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 22 de julho de 1908.

Rs. 17$200. .
Rio de Janeiro, 22 de julho ele H)08.-Bduardo Frederico

Alexander,

Certifico, pela presente, que me foi apresentado um certificado
escripto na Iingua ailcntâ, atim eleo traduzir Iitteralmcnre para a Iing ua
vernacula , °que assim cumpri em razão do meu ameia, e .lltteralmcntc
vertidd' diz o seguinte :

TRADCCçi\o

CERTIFICADO, DE APPROVAÇXo

Em virtude do S 13 da lei das companhias de seguros particulares"
de 12 de maio de 1901 (Codigo das Leis do Império, pagina 139) cer
tifica-se por meio deste a alteração resolvida do S 35, n . 1, dos esta
tutos, npprovada em assembléa geral da Albingia Versicherungs
Actícngcsetlscncft. (Companhia Anonyrna de Seguios «Albíugta-, em
21 de dezembro de 1907.) Berlim, 16 de janeiro de 1908.

A imperial commtssão fiscal de seguros particulares.i--Dr, Von
Liebig, em exercido.

Extrahido 'J.-N.I!I. 3V6; I.

I\. de Reg. 11. 114.160.
Por meio desta, eu, Dr. Paul Gustav Ludwlg .Bartels, tabelIião

em Hamburgo, reconheço a conformidade ela cópia 'prcccdente crúu' Ó
original que me foi apresentado. IIamburgo, 23 de setembro de 191)8.-
G. Banets,
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Tinha o sello do tabelllão .
j":lagou de emolumentos 16 marcos c70 pfenníge ,
Vinha a rubrica do tabellião ,
Reconheço verdadeira a assignatura supra. do SL Dr. Paul Gustav

Ludwíg ~Bartels,tabellião publico desta cidade, e, para COnstar' onde
convier, passei a presente que assignei e Iiz sellar com o sello das
armas deste Consulado Geral dos Estados Cuidas do Brazií .

Nota -" i\'1in!l,'l nssignatura precisa ser reconhecida na Secretaria de
Estado das Relações Exteriores na Capital Federal OH nas ínspectortas
das alfhndcgns e delegacias Iiscaes do Governo Federal.

Hamburgo, 23 de setembro de 1908.- O vicc-consul encarregado
do consulado geral, Jorge Feldtmann .

Tinha o sello das armas do consulado geral inutilizando uma CS~
tampilha consular do valor de 5$ e u. 212. Recebi II marcos c 50
pfenntgc.c-. Fetdtniann,

Tinha uma estampilha do valor de 1$, inutilizada com O sclío da
Recebcdoria do Rio de Janeiro, República dos Estado Unidos do Brazil,
e com a data de 15 de outubro de 190B.

Reconheço verdadeira a assígnatura do Sr. Jor;"re Feldtrnann, vice
consul em Hamburgo. Rio de Janeiro, 15 de outubro de 1908·.

- Pelo dírector geral, f .. 8. Fernandes Pnüuiro, inutilizando
duas estam pilas do valor total ele 5;:)0 réis,
_ " Tinha o sello da Secretaria das Relações Estrangeiras dos Estados

Unidos do Brazil ,
Nada mais continha o dito certificado, que fielmente verti do proprio

original escripto em allcmão, ao qual me reporto e que depois de con
Ierido C!3Úl esta tornei a entregar a quem, ll1'a apresentou. Em fé do que
passei o presente que asslgnei e sellei com o meu sello de officio, nesta
cídade do Rio de Janeiro, aos 30 de outubro de 1<)08.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1908,--· L. Campos.
Certifico que, pelo presente me foi apresentada uma publica fónna

escripta na língua allemã afim de a traduzir litteralrnente para a lingua
vernàcula, o que assim cumpri em razão do meu officio, c litteralmcnte
vcrtid'i, diz o seguinte :

TRADuCC;AO

N. 66.595 do registro do tabellião.
Tinha .1.S armas da cidade de Hamburgo.
Publica ró-rm --,0;'0 anno dé 1909, sexta-feira, 26 de março, ás

to 1/2 hor.is da manhã, nesta cidade livre e hanseatica de Hamburgo.
cu tabcllião publico c juramentado da cidade de Hamburgo, Gcorg
Adolf Reme doutor em sciencias jurídicas c sociaes, a pedido do Sr.
dircctor gcrat l-lermann Fr.mz Mathias Mutzembecher, membro da
directoria da companhia auonyma 'estabelecida nesta cidade sob a de
nomiuação /llbingia Versichenwgs Aktien-Ges·s~llschaft [companhia
Anonymn de Seguros {( i\lbingia »}.

, Assisti no cscriptorío dos Srs. Drs. Westphal, poelchcn, Luttcroth,
Scharlach, em Nobelsuof', Zii)pelhaus· n.: I8, á oitava nsscmblea geral
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ordluaria dos accionistas da dita companhia .anonyma, convocada para
hoje á hora indicada e redig-i offlcialrncnte durante a mesma neta, em
virtude elo que constato o que segue: Nesta assembléa geral estavam
presentes os accionistas da Companhia Anonyma de Seg-uros «Albinpia»,
conforme a lista publicada JlO jornal da companhia o Dcutschcr Rcícn
sonreíger, de 10 de março deste anno, que me foi apresentada c por
mim, tabetlião, verificada, com indicação da sC,:.:;uintc ordem do dia:

I) .•..•.•.....•••.••••..••........•••...•••.•••..•..•..••••.•
2)............................................•..... ~ .
:;1·· .
4)·· · .
5) Proposta para alteração dos estatutos 3 14, alinea 1, no sentido

de que este seja do seguinte teor para o futuro :

A cada membro da administração ussiste o direito de representação
c de assígnatura individualmente.

A's 10 horas e 40 minutos o substituto do presidente do conselho
fiscal, o Sr. DL Eduardo Westphal, como presidente, declarou aberta
a assembléa geral na qual, conformea lista por ellc assignada e aprc
sentada para exame antes da primeira votação e appcnsa a esta neta,
estava representado o capital em acções na importancía de \1. 3.962 -.çoo'
com' I. 585 votos.

Ao primeiro objccto da ordem do dia:

..............................................................

Ao quinto objecto da ordem do dia:
A proposta para alteração dos estatutos, S 14, alínea I, no sentido

de que este seja do seguinte teor para o futuro: a cada membro da
administração assiste o direito de representação e de asslgnatura indi
vidualmente.

Foi por indicação do Sr. Reding, unanimemente resolvida por
acclamação esta alteração, de modo que o teor do § 14, alinea 1, será
para o futuro o seguinte:

A cada membro da administração assiste o direito de representação
c da assignatura individualmente.

Depois de esgotada deste modo a ordem do dia, o presidente en
cerrou a assembléa geral.

Disto foi lavrada esta àcta, cujo original fica em meu poder, para
attestação do seu conteúdo quando preciso, e que foi por, mim, tabcllião,
assiguada e sellada. (L. S.) Dr. G. A. Reme,

Seguem no original os appensos, a saber:
a) Lista de presença. ,
b) Relataria annual impresso juntamente COm o balanço.
Na precedente publica fórma tirada, para a Companhia .Anonyrna

ele Seguros « Albingia ll, fica legalizada a declaração. de que ellaapénas
diz respeito ao quinto objecto da ordem do dia referente á alteração do
§ 14, alínea I, dos estatutos e tambem a affirmativa de não conter decla.
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rações contradictorias OU limitadas que não estejam mencionadas na
.acta original.

Hamburgov aos a dcjunho dCIgOg.-G. A. Rente,
Emolumentos desta publica forma.
Conforme registro, 29 de dezembro de 1899- Emolumentos, 26 IvI.

60.-- O tabellião, G. A. Reme,
Tinha o sello do officio do tabellião Dr. Gcorg AcJoH Reme.

Em virtude do S 13 da Iei sobre as emprezas de seguros particulares,
de 12 de maio de 1901, Código do Império, fls. 139, c seg.: fica por
meio desta approvada a deliberação tomada pela assentbléa geral extra
ordinária da Companhia Anorryma ele Seguros o: Albing'ia )l,. em Ham
burgo, no dia 26 de março delgog, segundo a qual Ü' ~ 14, alínea I,
dos estatutos deve ser elo teor seguinte:

A cada membro da administração assiste o direito de representação
c de assíguatura individualmente. Berlim, aos 27 de abril de 1909.

A Repartição de Fiscalização e Seguros Particulares -,---- (L. S.)
Dr. von Liebig (em exercício).

Publica fórma:
.l.-]\'. III ~ 396/23.
Registro n. 67.657.
Por meio desta, eu, taocltíão na cidade de Hamburgo, Dr. Georg

Adolf Rçmé, certifico que a cópia precedente está de conformidade com
o original que me foi apresentado. Hamburgo, 8 de junho de 19°9,-
G. A. Reme.

Tinha o sello de officio do tabellião Georg Adolf Reme - Emo
lumentos: - de Hamburgo. Conforme reg. 29 de dezembro de r899.

Emolumentos de 2o-l\L 2-26 M. 0.20 Marcos 2.20.- O tabel
hão, G. A. Remé ,

Cidade livre e hanseatica de Hamburgo. (Armas da cidade de Ham
burgo.) Tribunal.

Cópia legalizada do rcgtstro commercial - Secção B. N. 127.
Extrahido para a Companhia Anonyma de Seguros «Albing'i,l))

Alterwall. !O.

Emolumentos M. 1.50 p/m. de reembolso, - A. G. Forma 88 H.
t.. Numero do registro-c-a. Firma e séde-s-j. Representado. Sócios

solidários pessoalmente. . '
r. Albingià Versicherungs Ataiengeseusctnft, Hamburg-o.

1. Numero oorecistro. 2. Firrm e séde.3. Representação. Soclos
solidar ias pessoalmente.
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3· '" .....•
4. A cada membro da administração cabe o direito de representação

c de assígnatura individualmente.

4. Contracto ela companhia ou estatutos. Dissolução" Concurso,
cxactidão, cxtinccão da tirma ..~. 'Dia do - () observacão Registro.

I. Companhia auouyma .
A sociedade foi regristradu 0111 3,(\e abril de 1901 no Registro

Commercíal.

~ ..d~i: ii '1"46'3',' ~!;; ~~; ci~' d~~~~;brà' ~l~' ~9~7~~ ·.ij~d~J· ';he'f~
da repartição.

4. Na assemblca geral elos accionistas , de .26 de março de 1909,
loi resolvida e deliberada a alteração do S I4 do contracto da comPil·
'11 hia.c-. 28 de maio de Igog.·- Schadc,

Em testemunho da verdade.- Hamburgo, 2 de junho de 1909.
Sctuuie, chefe da repartição da secção do registro ccmmercial, do
regulamento 11.67.659.

Tinha o se110 officiáldo Tribunal' de Hamburgo.
Emolumentos - Conforme regulamento de 29 de dezembro de 1899.

1I1alTOs

Emolumentos S 2, 12, 2.1 ..•••..••.•.••.• ·
Emolumentos § '21 ••••.•.•••••••.•••.•••.
Consulado Brazileiro .

11
I

I I •.~o

20·50
o tabclltão.c- G. A. Reme,
Por meio desta cu, tabellião em Hamburgo, Dr. Georg Adolf

Reme, reconheço verdadeira a assígnamrn . precedente do Sr.. Ernst
Heinrich Gustak Schade, por mim conhecido, morador nesta cidade,
conforme o almanach .da cidade ele Hamburgo, de 1909, actual chefe
da Repartição do, Tribunal de Hamburgo, secção do registro com
mercial.c-- Hamburgo; 9 de junho de 1909.'- G../1. Reine.

Tinha o sello de offlcio do tabellião Dr. Georg Adolf Remé.
Todas as paginas de I a f) tinham a rubrica do consul 'g~r:al do

Brazil em Hamburgo. . . .''''
Na pagina I tinha uma estampilha do valor de 1$ inutilizada com

o sello da Recebcdoria do Rio de Janeiro, República dos Eatados
Unidos do Brazil, em 2 de julho de 1909. .

Reconheço verdadeira a assígnatura retro do Sr. Dr. George Adolf
Reme, tabellião publico desta cidade, e, para constar onde convier,
passei a presente que assignei e fiz sellar COm O sello das armas deste
Consulado Geral dos Estados Unidos do Brazil ,

Nota --- Minha assígnarura precisa ser reconhecida na Secretaria
de Estado das Relações Exteriores na Capital Federal, ou nas inspe
ctorias das altandegas e delegacias fiscaes do Governo Federal.
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Hamburgo, aos 9 de junho de. 1909.~ Artlnn: T. de stacedo,
Tinha um sello consular do valor de ,S$ inutilizado com o sello

das armas do Consulado Geral dos Estados Unidos do Brazil, em
Hamburgo.

Recebi 1 I marcos e 50 pfennige [02.
Reconheço verdadeira a assígnatura do Sr. Arthur T. de Macedo,

consul geral do Brazil, em Hamburgo.
Rio de Janeiro, 2 de julho de 1909.
Tinha o sello offieial da Secretaria de Estado das Relações Exte

riores dos Estados Unidos do Brazil,
Tinha duas estampilhas do valor de 550 réis inutilizadas com a

assignatura do SI'. L. L. Fernandes Pinheiro, director geral.
Nada mais continha o dito documento que fielmente verti do

proprio original e que depois de conferido com este tornei a entregar
á quem 111 'o apresentou.

Em te do que, passei a presente que assígnei e sellei com o meu
sello de offíciõ nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 10 de julho de
1909.-L. Campos.

DECRETO N. 7.509-DE 19 DE M;OSTO DE 1909

Transfere para n COll1p:\llhia Viação (;era1 da lhhia o contracro de arrenda

mento dascstradas de ferro fcdcracs ele que trata o occrcto u. 7.303, de

-"0 de Janeiro de I<J'X).

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, attcn
dendo ao que requereu a Companhia Viação Geral da Bahia, orgaui
tzada pelos arrendatários da Estrada de Ferro de S. Francisco na con
ormidade da clausula I, das que baixaram com o decreto TI. 7.308, de
29'de janeiro do corrente anno, decreta:

Artigo unico. Fica transferida para a Companhia Viação Geral da
Bahíao contracto celebrado nos termos da clausula approvada pelo de
creton. 7.308, de 29 de janeiro do corrente anuo, para o arrenda
mente das estradas de ferro federaes de que trata esse decreto, sendo
assifrt'~ltlbrogada á mesma companhia em todos os direitos e obrigações
provê/! Mtes daquelle contracto ,

Riode Janeiro, 19 de agosto de 1909, 88° da Independencia e 2 [o

da Républíca .

N1LO PEÇANll,\.

Francisco Sá.
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DECRETO N, 7. S !O -- DE 19 DE AGOSTO DE 19'1)

Concede autorização ri nr.,dlj.l/t GoldJid.ls, Limíte.í, para nmccíonar na Rcpublictt.

o Presidente da República dos Estado 3 Unidos do Brazilv.attcn
dendo ao que requereu a Brazilitni Goldjields, Limite.i, devidamente
representada, decreta:

Artigo unico . E' concedida autorização a Brozitar: Goldficlds, Li
nutcd, para funccionar na República com Os estatutos que apresentou,
mediante as clausulas que a este acompanham, assignadas pelo ministro
da Agricultura, Industria e Commercio, e ficando a mesma companhia
obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.

Rio de jaucíro, 19 de agosto de '9°9, 2go da Iudependencla e 21 0

da Rcpublica ,

NILO PEÇAXIiA.

A. Candido Rodrigues.

Clausulas que acompanham o decreto n. 7.510, desta data.

A Bmeílian. Gold[ields, Lunited, 6 obrigada a ter um representante
no Braall com plenos e illimitados poderes para tratar e definitivamente
resolver as questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer com
particulares, podendo 'ser demandado e receber, citação inicial pela com
panhia.

Todos os actos que praticar no I3razilficarão sujeitos unicamenteás
respectivas leis e regulamentos c á jurisdicção de seus rribunaes judiciários
ou administrativos, sem que, em tempo algum, possa a referida com
panhia reclamar qualquer excepção 1'Lmd,ad:1 em seus estatutos, cujas
disposições não poderão servir de base para qualquer reclamação concer
nente a 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. SerIhe-hn
cassada a autorização para funccionar na República, se infringir esta
clausula.
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IV

Fica entendido que a autorização é dada som prejuízo do principio
de achar-se a companhia sujeita ;\3 disposições do direito nacional que
regem as sociedades anonymas ,

A infracção de qualquer das clausulas para a qual não esteja com
minada pena especial,serú punida com a multa de I :060$ a 5,000$ e
no caso de reincidencia, pela cassação da autorização concedida pelo de
ereto em virtude do qual baixam as presentes clausulas.

Rio de j meiro, '9 de agosto de 19°9,- 11, Candido Rodrigues,

TRADCCÇÃO

LEIS DE It162 ,\ tôoo SOBRE CD:\[P:\:\IlL\S

Socícdodc unonvrun de responsabilidade limitada por acçõcs

Fscríptura social e estatutos da « The Vista Alegre Gold Millillg Estale,
I.Ànntcd II

incorporada em t o de maio de ioor ,

Holttnns, Sons, Cowar-í (;, Kawksley,

àlíuc'ug Lane, Londres. E. C.

LEIS DE 1863 ;\ 1900 HELAT1Y:\S ,\ CD:\[I'A!'\I1l.\S

(Registrada 44,(ri4, I o de maio de 190I)

Sociedade <lIlQIIYlIl:l dc rcsponsabífidudc limitada por acçõcs

Escriptura social da « Tlie. Vista. Alegre GoldMinin,r;' Estutc, Limitcd»

L O nome da companhia 6 The Vista Alegre Gold Millim; Esta/e,
Limíted, . <

2. A séde social da companhia estará sita na Inglaterra.

3; -Os fins'com que a companhia se estabelece são:

a) comprar, tomar de- arrendamento ou adquirir de um modo
qualquer minas, direitos mineiros e terras metallifcras e pedl"aspte
ciosas em qualquer parte elo mundo, c quacsqucr interesses nas-mesmas
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OU nos mesmos, e explorar, lavrar, exercer, desenvolver e fazer render
as mesmas ou os mesmos, e em primeiro lagar celebrar o contracto da
compra mencionado no art. 3° dos estatutos da companhia, urchivados
com a presente, c: levar o mesmo a .cücito com 'ou sem modificação ,:

b) reduzir, obter, utilizar, lavrar pedreiras de, fundir, calcinar, te
finar, " aprestar, amalgamar, manipular e preparar para O mercado rui
ncrio, metal e substancias mineraes de toda a csocctc, c fazer quacsqucr
outras operações metallurgicas que possam parecer conducentes a
qualquer dos fins da companhia;

c) comprar, vender, fabricar e negociar em pedras preclosas, mine
raes, material, machinas, utensilios e cousas capazes de serem usadas
com relação a operações mctallurgicas c mineiras, c quacsquer merca
dorias, provisões, roupas, alimentos, tabacos, vinhos, bebidas alcoolicas
e outras, ou cousas neccssarias á vida que possam ser precisas a traba
lhadores e a outras pessoas empregadas pela companhia, e com esse fim
abrir e manter lojas ou depositas;

d') construir, levar a cabo, conservar, aperfeiçoar, gerir, explorar,
g"overnar e superintender quacsqucr estradas, caminhos, linhas de bondes,
estradas de ferro, pontes, reservatórios, canaes, aqueductos, trapiches,
fornalhas, moinhos, fabricas de redncção, officinas para estabelecimento
de agua, fabricas de electricidade, feitorias, armazéns e demais fabricas e
legares convenientes que ou. dirccta ou indirectamente possam ser con
ducentes a qualquer {los fins da companhia, e contribuir para subsidiar
ou de outro modo ajudar ou tornar parte em qualquer dessas operações j

e) sacar, acceitar, endossar, emittir, comprar e de outro moela lidar
conl. notas promissorias, lettras de cambio, cartas de credito, notas cir
cuIares, e outros instrumentos mercantis :

f) comprar, tomar de arrendamento ou em troca, alugar ou de outro
modo adquirir quaesquer bens moveis ou de raiz que a companhia possa
julgar necessarios ou convenientes, c vender, melhorar, gertr.descnvolver.
arrendar, hypothecar, alienar, fazer render ou de outro modo lidar com
todos ou qualquer parte dos bens da companhla ;

g) dar, fazer, outorgar ou celebrar, instaurar, começar, conduzir,
seguir, proscgutr COIll e defender todos os passos, contractos, convcnios,
negociações, processos Icgncs c outros compromissos, arranjos e pro
jectns, e fazer todos os demais actos, assumptos e causas que em qualquer
occasiâo pareçam conducentes ou convenientes á ou para protecção da
companhia ;

h) adquirir de qualquer Soberano Estado ou autoridade suprema,
local ou dillcrentemente, quaesquer concessões, doações, decretos, di
reitos ali prívilegios sejam qnaes forem, tambern ticenças de mineiros e
outras, e conformar-se com todos ou quaesqucr regulamentos quanto a
minérios ou differenternente na Repuhlica do Brazil ou em outra qualquer
parte;

"i) entrar em .socledade, ou fazer quaesquer arranjos para divisão
de lucros, união de interesses, concessão reciproca ou cooperação com
qualquer pessoa, sociedade ou companhia, e quer sejam. perpetuos ou
diâercnrcmentc, e adquirir opções' de toda a classe c com relação a toda
a cspecte de bens;
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j:: comprar ou adquirir de outro modo e cmprehendcr todos ou
qualquer parte dos negocias, bens e responsabilidades de qualquer pessoa
ou companhia que explore qualquer negocio que esta companhia esteja
autorizada a explorar, ou que pO~SU~l bens apropriados aos fins fia
companhia;

k) fazer quacsqucr arranjos com qualquer eoverno ou com quaes
quer autoridades supremas, muníctpnes, locaes ou outras, e quer sejam
perpetuas ou não .:

I) explorar qualquer negocio que possa parecer it companhia capaz
de ser convenientemente explorado com relação a qualquer negocio da
companhia, ou directa 011 indirectamente calculado a augmentar o valor
de, Ou a tornar proveitosos quaesquer dos bens ou direitos da com
panhia ;

m) obter ou tomar emprestado dinheiro, quer seja temporariamente
quer não, de banqueiros ou de outras pessoas da maneira c nos .termos
que forem convenientes, e com ou sem dar caução, e tambem obter
dinheiro por meio da emissão de obrigações hypothecarias, quer 'sejam
perpetuas quer não, e cravados ou não gravados sobre a totalidade ou
qualquer parte da empreza, bens e direitos da companhia, actuaes e Iu
turos, inclusive o seu capital por chamar;

1l) vender a empreza da companhia ou qualquer parte delJa peja
consideração que a companhia julgar própria e especialmente por acções
obrigações hypothecarías ou papeis de credito de qualquer outra com
panhia que tenha fins inteiramente ou em parte semelhantes aos desta
companhia;

o) comprar, subscrever, ou de outro modo adquirir acções ou
fundos de qualquer companhia ou ernpreza na Inglaterra ou em qualquer
outra parte, e promover qualq uer companhia com fins semelhantes a
quaesquer ou a qualquer dos fins desta companhia;

Pl remunerar qualquer pessoa ou companhia por serviços pre
stados ou a prestar em collocar ou assistir em collocar ou em garantir
a collocação de quaesquer ncçõcs do capital da companhia, ou de
quaesquer obrigações hypothecarias ou outros papeis de credito da com
panhia, ou com relação" a formação ou promoção da companhia, ou a
conducção cios seus negados;

q) lazer todas ou quacsquer das cousas acima ditas em qualquer
parte do mundo, e quer seja como principacs, agentes, fidei-cornrnis
sanes, empreiteiros, quer seja differentemente, e quer seja só, quer seja
juntamente com outros, e quer seja por meio ele, quer seja por inter
medio de agentes, sub-empreiteiros, Iidei-commissaric ou differentc
mente'

r/empregar e lidar com os capitaes da companhia que não forem
Immediatamente precisos, nos valores e da maneira que de tempos a
tempos se determine;

s) tratar de que a companhia seja incorporada, registada, legalizada
ou reconhecida em qualquer parte do mundo .:
[Bç] t) fazer todas as outras ccusas que fórem incidentaes ou conducentes
ao conseg'uimento dos fins supracitados, e pela presente se declara que
a pala vra « Companhia » nesta clausula deverá considerar-se incluir' qual
quer sociedade ou outro grcmío de pessoas, quer seja incorporado ou
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não incorporado e quer esteja domiciliado no Reino Unido, quer o
esteja em qualquer outra parte. E é tcnçâo que os .fins especificados em
cada um dos paragraphos desta clausula não sejam de modo algum
limitados nem rcstrlctos por referencia aos ou inferencia dos termos
de qualquer outro paragrapho desta clausula.

4. A responsabilidade dos membros é limitada.
5. O capital da companhia é de i 160.000, dividido em 160.000

accões de :\.: 1 cada uma.
, O dito capital poderá ser aug-mcnrado, e ,15 ditas accôes e quaesquer

outras acções de que o capital da companhia na cccastão constar po
derão ser divididas em differentes classes e poderão ser consolidadas
ou sub-divididas com sujeição ús disposições das leis de rSó] a I900
sobre companhias, e quaesquer novas acções poderão ser divididas em
díüerontes classes de accôes com quacsqucr direitos e privilegias alterados
ou antros prererenciaes, deferidos, qualificados ou especiaes, ou sem
nenhuns direitos preferenciaes entre si, como de tempos a tempos
16r determinado, ele accordc com os regulamentos da companhia na
occasião,

:\ÚJ, as varias pessoas cujos nomes e endereces vão subscríptos,
temos desejos de ser formados em uma companhia de accórdo com esta
cscrlptura social, c respectivamente concordamos em tomar o numero
de acções do capital da companhia, posto ao lado dos nOSS03 nomes
respectivos.

Xorncs'; ~lldcrcços c dcscrtpcõcs
dos subscnprorcs. .

Xumcro de
;\C,:tJCS tomadas

, por cacto.
subscnptor

Uma

Lima

Uma

Uma

Uma
Uma

ema

lhnday Hanbury, 45, Grost Road, \\'andsworth
Ccmmom , contador :' .

Arthur j Iarnson, 33, Dclgrave Road, \Valthams
tO\Y, Essex, secretario ...•...............

Clcorge Parquhar' Fcrgusson, 16, Maberly Road,
Upper Xorwoou, S. E., proprietário .

George Bwin Dance, 4I, Lavender Swccp. S. V'l.,
empregado no corumercio .

Archibald Wallace Mac Phcrson, 78, Menor
Road, .Stockc ::\"ewington,:\T., secretario ...

Isaac Bates, 46, Batoum Gardens, W. secretario.
Sydney Alfred Xewton, t S, Colubrook Street,

S. E., empregado do cornrnercio .

Datado neste dia 10 de maio ele roor .
Testemunha de todas as asslgnatnras supra.
H. L. Ewens ,
Empregado dos Srs. Hollams, Sons, Coward & Ilawkslcy .
Solicitadores, 30, Mincing Lane, F, C.
Cr,na cópia fiel.-j::unes Barber (S(~llo), registrador ajníautc

de SOCiedades anonyrnas.
Lei" dc!862 a 19')') sobre companhias.
Registada 44.675,10 de maio l\)OI.
Sociedade Anonyma de Responsabilidade Limitada por Acçoes.
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)j~sta..tlLtos da, « "IChe V i:..;ta .L~le:.,p.~e (Âold l\'Li..
ning· 1<-::'8ta(,.'~, 11...Ülli ted »

PRELIMINARES

I. Nestes estatutos, a não ser que haja alguma cousa no assumpto
ou texto inconsistente com isso:

Deliberação especial e deliberação cxtraordinaria teem os siguiâs
cados que se lhes dá respectivamente pela lei de IGbJ, sobre companhia
(secções SI e 109).

Os directores significamos dírcctores na occasião.
O escríptorío significaa sede sacia) na occasião, da companhia.
() rcglsto sígníüca oregisto elos membros que deve ser guardado

de accórdocom a secção cg.ca.lei de 1863 sobre companhias.
raez~ sjg'nifica mez solar.
Por escripto significacscripto ou impresso, ali, parcialmente cscrlpto

e parcialmente impresso.
As palavras, que derem a entender o numero singular sómen te,

incluem o numero plural ou vice-versa:
As palavras, que derem a entender o genero masculino sómcnte,

incluem o genero feminino.
As palavras que derem a entender pessoas incluem corporações.
2. Os regulamentos contidos na tabella (( A )) do primeiro annexo

da lei de 1862 sobre companhias não deverão applicar-se a companhia.
3. A companhia deverá inunediatamentc celebrar um convenio.já

preparado Q... uma cópia do qual para identificação toiendossada por dous
subscriptores desses estatutos, e cs directores deverão levar a effeito 0
dito convento com plenos poderes, não obstante para de tempos a
tempos concordarem em qualquer modificação dos termos desse oconvc
nio, quer seja antes quer seja depois do outorgamento deu, e pelo pre
sente expressamente se convém e declara que os termos do dito conve
nio foram estipulados pelos vendedores á companhia, os quaes fixaram
a consideraçãoda compra nelle expressada para ser dada pela compa
nhia como a.quantia que clles estão prornptos a tomar, e a qualsómente
ellcs estão promptos a vender e Os directores não deverão em antes de
celebrarem e outorgarem o dito convenio em representação da com
panhia, dar passos alguns mediante inquirição on oudependente ou
outros meios, ou absolutamente para averiguarem ou determinarem a
natureza ou o valor do assumpto do teor do dito convcnio e os directo
res são pelo presente absolvidos de toda a responsabilidadecom relacão
ao dito convenio e ao assumpto do teor dclle e todo e qualquer membro
da companhia, presente e futuro, pelo presente significa o seu assenti
mento a acceitação desta estipulação e artigo. e °dito convenío e não
deverá ser objecção ao dito convenío que os directores da companhia,
presentes ou futuros, ou qualquer delles, estejam interessados ou esteja
interessado no dito convento, e que não ha, ou não houve, um exe·
cutivo independente e nenhum vendedor nem outra pessoa interessada de
accórdo com o dito convento, devera ser responsavel a dar conta á com
panhia ou a qualquer membro da companhia, presente ou futuro, de
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qualquer lucro por Inativo da relação flduciárla desse vendedor ou
outra pessoa para com a companhia, ou qualquer membro da com
panhia, ou sobre qualquer fundamento seja qual fôr.

4. Os directores não deverão empregar os fundos da companhia
na compra de, nem em emprestar sobre seções da companhia.

S. A. companhia deverá supportar c pagar todas as custas, gastos
e despezas preliminares c incidentes á promoção, formação, estabeleci
mento, registo e incorporação da companhia.

ACÇÕES

6. Com sujeição ás estipulações do dito convcnío as acções deverão
estar sob o governo dos directores, os quaes poderão averbal-as ou de
outro modo 'dispor das mesmas a favor das pessoas nos termos C nas
condrções c nas occasiões que os dí-cctores julgarem convenientes, mas
de modo que se e quando obrigações hypothecarias da companhia
forem emittic!as na base de que os subscríptores OLl possuidores ou ga
rantidores dellas devam ter direito a pedir ao par ou-com premio acçôes
da companhia, os directores devam conservar por averbar acçõcs suf
fícientcs para responderem a esses pedidos.

7. Quanto a todos os averbamentos, os dírectores deverão COIl
formar-se com a secção 7 da lei de 1900 sobre companhias.

8.t-Ji a companhia ofterecer quaesquer elas suas accões ao publico
para subscripcão.

a) Os dtrcctorcs não deverão fazer nenhum averbamento dellas a
não ser que e até que pelo menos 30'0/" das acçõcs assim offerecidas
tenham sido subscrtptas e as sommaspagavcts ao serem exigidas tenham
sido pagas á e recebidas pela companhia, mas esta estipulação não
deverá ter mais applicação depois do primeiro averbamento de acções
offerecidas ao publico para subscripção, tiver sido feito.

b) A quantia paguvcl ao ser exigida sobre cada uma accão assim
oflcrccida não deverá ser interior a 5 % da importancia nominal da
acção,

q . Si a companhia em qualquer tempo offcrccer quacsqucr das
suas acções ao publico para subscripção,os directores poderão exercer
os poderes conferidos pela secção B da lei de 1900 sobre companhias,
mas de modo que a commissão não deva exceder 10°0 sobre as
acções em cada-caso offerecldas.

io. A companhia poderá fazer arranjar ao fazer qualquer emissão
de acções para uma diíferenç« entre os possuidores dessas acções na
importancia das chamadas a pagar e na época do pagamento dessas
chamadas.

II. Si pelas condições do- averbamento de qualquer acção a
totalidade ou parte da Impnrtauciadella fór pagavel em prestações, cada
tal prestação devera, quando se vencer, ser paga á companhia pelo
possuidor -da acção, .

12. Os possuidores em commum de uma acção serão individuai
assim como solidariamente responsáveis pelo pagamento de todas as
prestações e chamadas devidas com respeito a essa acção,
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13. A companhia terá direito a tratar o possuidor regtstado de
qualquer acção como o dono absoluto dclla, e de accórdo não será
obrigada a reconhecer nenhum titulo eqüitativo ou outro 3, nem íntcrcs
scs nCSS::l acção da parte de qualquer outra pessoa, excepto como aqui
se estipula.

CERTIFICADOS

14. Os certificados de titulo a acçõcs deverão ser ernittidos sob o
se110 da companhia, e assig'nados por dous dírcctores e referendados pelo
secretario, ou por alguma outra pessoa nomeada pelos directores, Todo
e qualquer membro terá direito a um certificado pelas acçõcs registadas
no seu nome, ou a varios certificados cada um por uma parte dessas
seções.

Todo e qualquer certificado de ucções deverá especificar os nu
QlCrOS das nccões com respeito ás quaes elle for cmittido e a quantia
paga sobre ellas ,

15· Si qualquer certificado se deteriorar ou desügurar, então ao
aprcscntal-ô aos directores, elles poderão ordenar que O mesmo seja
cancellado e poderão emittir um novo certificado no lagar dellc , e 'si
qualquer certificado íor perdido ou destruido, então ao apresentarem-se
provas disso á satisfação dos dircctores, e ao ser dada a indemnizacão
que os dircctorcs considerem adequada, um 110VO certificado no Jogar
dcllc será dado a parte com direito a esse certificado perdido ou des
truido.

16. A sonuua de 2 S., e 6 d., ou t.11 sonnua menor como os dirc
ctores determinarem, deverá ser paga á companhia por todo e qualquer
certificado erhlttido de accórdo com a ultima clausula precedente.

Cll.\.'L\IIAS

r7. Os dírcctores poderão de tempos a tempos fazer as chamadas
que cllcs julgarem próprias aos membros -com respeito a todas as
sommas de dinheiro, por pagar sobre as acções possuídas por cites res
pccüvaruente, c que pelas condições de averbamcnto dellas não forem
feitas pagáveis em épocas fixas, c cada membro devera pagar a impor
tancia de toda e qualquer chamada assim feita a elle ás pessoas e nas
occasiõese nos lagares indicados pelos dírcctores, Uma chamada poderá
ser feita pagavel em prestações. Uma chamada deverá considerar-se ter
sido feita na occasiáo em que a deliberação dos dírectores autorizando
essa chamada for passada.

rg , Um mel. de aviso de qualquer chamada deverá ser dado espe
cificando a época e o lagar do pagamento e a quem essa chamada de
verá ser paga. Nenhuma chamada deverá exceder um quarto da impor
tancia da acção nem deverá uma chamada ser feita pagável C0111 in
tervallo menor do que dons mezes ,

19.- Si a 80111ma pagável com respeito a qualquer chamada ou pres
tação não for caca no, ou antes do dia indicado para orespectivo pa
gamento, O possuidor na occasião da acçào com respeito ú qual a chà-
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mada tiver sido feita ou a prestação for vencida, deverá pagar juros
pela 'mesmaa contar do dia indicado para o pagamento della, até a
data', do real pagamento, á razão de IO por cento ao armo, ou a tal
outro typo como os dircctores determinarem, mas os directores terão
poder de não insistirem no pagamento desses juros nOS casos que elles
julgarem conveniente tazcl-o.

200 Os directores poderão, si elles o julgarem conveniente, re
ccbcr de qualquer membro com desejos de adiantar o mesmo todo ou
parte do dinheiro devido, sobre as acçõcspossuídas por ellc além das
sommas realmente chamadas, e sobre as som.nas de dinheiro assim
pagas.cm adíantado, ou' sobre tanto dellas comode tempos a tempos
exceder a importancia das chamadas então rcitas .sobre as acçôes, com
respeito as quaes esse adiantamento tiver sido feito, a companhia poderá
dagar juros ao, typo que o membro que pagar tal somma em adiantado
e os directores, concordarem.

CONFISCAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO

2.1. Si qualquer membro deixar de pagar qualquer chamada' ou
prestação no ou antes do dia indicado para o pagamento ela mesma, os
directores poderão em.qualquer cccasíão ulterior, durante O tempo em
que essa' chamada a prestação estiver por pagar, dar aviso a esse
membro, exigindo-lhe que pag'lle a mesma juntamente com quaesquer
juros que se possam ter vencido, e todas as dcspezasque possam ter
sido incorridas pela companhia por motivo .dessa falta, de pagamento.

22~' O aviso deverá indicar o dia (não sendo menos do que 14 dias
á contar da data do aviso, e no caso de um membro não residente no
Reino Unido, não menos do que 35dias), e o lagar ou os Jogares em
que conde essa chamada ou prestação, c os juros e as despezas acima
ditos tiverem de ser pagos. O aviso deverá tambem mencionar que, no
caso.de falta de pagamento na, ou antes da data e no lagar indicados, as
acçõcs 'com respeito ás quacs a chamada foi feita ou prestação é pagável
estarão sujeitas a serem confiscadas.

23. Si as exigencias de qualquer tal aviso como acima dito não forem
satisfeitas, quaesquer seções com respeito ás quaes esse aviso tiver ,sido
dado poderão em qualquer data ulterior, antes do pagamento de todas
as chamadas ou prestações, juros e despezasdevidas comrespeito a' ellas,
ser confiscadas por uma deliberação dos directorcs para esse effeito.
Essa 'confiscação incluirá todos os dividendos declarados com respeito ás
acções confiscadas e não realmente pagos em antes da confiscação,

24. Quando qualquer acção tiver sido assim.confiscada, deverá ser
dado aviso da deliberação ao membro em cujo nome ella estava an
tenonncntc á confiscação, c um assento da confiscação com a data res
pectiva deverá ser immediatamente feito no Registo o

2,) o Qualquer acçâo assim confiscada deverá considerar-se ser
propriedade da companhia, e os cirectorcs poderão vender, reaverbar
ou de outro modo dispor da mesma, da maneira que eIles julgarem
conveniente.

Poder Executivo - 1909 Vai. H. 18
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26. Os dírectores poderão em qualquer época em antes de
qualquer acção assim confiscada ter sido vendida, reaverbada ou .de
outro modo alienada, canccílar a conflscação della sob as condições que
elles julgarem convenientes.

27 Qualquer membro, cujas acções tiverem sido confiscadas, será;
não obstante, respoosavel a pagar e deverá immediatarnente pagar á
companhia todas as chamadas, prestações, juros e despezas devidas
sobre ou com respeito a essas accões na occaslão da confiscação junta
mente com juros sobre as mesmas a contar da data da confiscação até
ao.pagal11ento, á razão de f, lO por cento ao a11110, e os dírectores po
derão forçar o respectivo pagamento si elles julgarem conveniente.

28. A companhia terá um direito de retenção primordial e prepon
dcrantc sobre todas as acções (não sendo acçõcs inteiramente liberadas)
registadas no nome de cada membro (quer seja juntamente com outros),
pelas suas dividas, responsabilidades, compromissos, só ou junta
mente com qualquer outra pessoa ú ou para com a companhia, quer o pe
riodo para o pagamento, cumprimento ou descargo respectivo tenha
realmente chegado quer não. E esse direito de retenção deveráiesten
der-se a todos os dividendos de tempos a tempos declarados com res
peito a essas acçôcs. O rcgfsto de urna transíerencía de acções deverá
operar como um abandono do direito de retenção da companhia, lia
vendo-o, sobre essas acçõcs.

29. Para o fim de pôr em vigor esse direito de retenção, os dí
rectores poderão vender as accões sujeitas a elle da maneira que elles
julgarem conveniente, mas nenhuma venda deverá ser feita até que tal
período COmo acima dito tenha cheg·aclo, e até que aviso por escripto
da intençãoeíe vender tenha sido notificado a tal membro, seus testa
menteiros ou administradores e revelia tenha sido commcttida por elle
ou por elles com respeito ao pagamento, cumprimento ou descarga
dessas dividas, responsabilidades ou compromissos durante sete dias
depois de tal aviso.

30. O producto líquído de qualquer tal venda deverá ser applícado
a ou para satisfação das dividas, responsabilidades ou compromissos, e o
testo (havendo-o ) pago a tal membro, seus testamenteiros, adminis
tradores ou pessoas por elle nomeadas.

31. Ao ter Jogar qualquer venda depois de confiscação ou para por
em vígor um direito ele retenção no sentido de exercer os poderes mais
acima dados, os directores poderão fazer com que o nome do com
prador seja lançado no rcgtsto COm relação ás accõcs vendidas, e com
prador não será obrigado a olhar pela regularidade do procedimento
nem pela applicaçâo do dinheiro da compra, e depois do seu nome ter
sido lançado no registo a validez da venda não deverá ser argumentada
por nenhuma pessoa, e o jcmcdio de qualquer pessoa injuriada pela
venda deverá ser em prejuízo somente c contra a companhia cxclusi ..
vamente.

TRANSFERENCIA E Tl\A.~SMISSÃO DE ACÇÕES

32. O instrumento de transfercncia de qualquer acção deverá ser
assignado tanto pelo transferente coma pela pessoa que" receber a
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transíerencia, e O transferente deverá ser considerado como permane
cendo possuidor dessa acção até que o nome da pessoa que receber a
transferencla seja lançado no rcgisto em respeito a ella .

33. O instrumento de transfercncia de qualquer acção deverá ser
por escnpto na fórma usual commum.

34. Os directores poderão recusar-se a registar qualquer transie
rencia de acções sobre que a companhia tenha um direito de retenção,
e no caso de acçõcs não inteiramente liberadas, poderão recusar-se a
registar uma transterencia a uma pessoa que a receba que não tenha a
approvação delles. .

35. Todo e qualquer instrumento de transfcrcncla deverá ser deixado
no escrtptorio para reg-isto, acompanhado do certificado das acções que
devam ser transferidas, e de outras provas que a companhia possa
exigir para provar o titulo do transferente ou o seu direito a transferir
as acções.

36. Todos os instrumentos de transferencia que forem registados
deverão ser retidos pela companhia, mas qualquer instrumento de
transfercncla que os dírcctorcs se recusarem a registar deverá ser
devolvido á pessoa que o depositar.

37. Uma taxa de 3 shíüings e 6 dinheiros poderá ser cobrada por
cada transferencia, e deverá, si os dírectorcs o exigirem, ser paga em
antes do registo dclla.

38. Os livros de transterencia c o registo de membros poderão
estar fechados durante o tempo que os directores julgarem conveniente,
não excedendo ao todo 30 dias em cada anuo.

39. Os testamenteiros ou administradores de um membro fallecido
(não sendo um de varias possuidores em comnnuu) serão as unicas
pessoas reconhecidas peja companhia como tendo algum titulo ás acções
reg-istadas no nome desse membro, e 110 caso de fallecimento de
qualquer urn ou mais dos possuidores em commum de quaesquer acções
registadas, os sobreviventes serão as unicas pessoas reconhecidas pela
companhia como tendo algum titulo a ou interesse em taes acções.

40' Qualquer pessoa que venha a ter direito a accõcs em conse
quencia do fallecimento ou íallencia de qualquer membro, ao apre
sentar as provas de que ella sustém o caracter com respeito ao qual
elle se propõe agir de accordo com esta clausula ou do seu titulo que
os dírectores julgarem sufficientes, deverá ser registada como J,Jm
membro ou poderá, com sujeição aos regulamentos quanto á trans
ferencias acima contidos, transferir essas acções. A esta clausula faz-se
de ora avante referencia como «a clausula de transmissão».

CER'l'lFICA.DOS DE ACÇÕES AO PORTADOH

41. Os dírectores, com respeito a acções inteiramente liberadas,
poderão emitttr certificados ao portaccr (de ora avante aqui chamados
certificados de acçõcs ao portador) declarando que o portador tem
direito ás acções nelles especificadas, e poderão prover mediante coupons
ou de outro modo para o pagamento de dividendos futuros sobre as
acções incluídas nesses certificados ao portador.



276 ACTOS DO PODER EXECUTIVO

42. Os directores poderão determinar, c de tempos a tempos va
riar, as condições em que Os certificados de seções :i0 portador deverão
ser emittidos, e especialmente sob que um novo certificado de acções
ao, portador ou coupon será emittido no logar de 11111 gasto pelo uso,
desfigurado, perdido ou destruido sob que o portador de um certifí
cado de seções ao portador terá direito a assistir e a votar em
assembléas geraes e sob que um certificado de acções ao portador
poderá ser devolvido e o nome do possuidor lançado no reg-isto
com respeito ás acções nelle especificadas. Com sujeição a essas con
dições e a estes estatutos, o portador de um certificado de acçôes ao
portador será um membro em toda a extensão da palavra. Opos
suidor de um certificado de acções ao portador estará sujeito ás con
dições na occasíão em vigor, quer sejam feitas em antes, quer o sejam
depois da emissão desse certificado ao portador.

ASSE~mÜ:AS GERAES

43. A primeira assernbléa geral deverá reunir-se na occasíão (não
sendo mais do que tres mezes depois do rcgísto da escriptura social
da companhia) e no lagar que os directores determinarem.

44. Assemblcas geraes subsequentes deverão ser reunidas uma vez
no anno de 1902 e em cada armo subsequente , na occasião e no lagar
que forem prescríptos pela companhia em assembléa geral, e se nenhuma
occassião nem lagar forem prescnptos 1 na occastno e no logar que
forem detêrrmnadós pelos dircctores .

45. As assembléas cernes acima mencionadas serão chamadas as
sembléas gemes ordinárias ; todas as outras assembléas da companhia
serão chamadas assembléas geraes extraordinárias.

46. Os directores poderão, quando o julgarem conveniente, e elles
deverão ao haver um requerimento feito por escrlpto por membros que
possuam no aggregado uma décima parte do capital crnitüdo sobre que
todas as chamadas ou outras somrnas então devidas tenham sido pagas,
convocar uma assembléa extraordinária.

47. Qualquer tal requerimento deverá especificar o objecto da as
sembíca requerida c deverá ser assignado pelos membros que o fizerem
e deverá ser depositado no escriptorio da companhia. Poderá constar
de varias documentos de igual fórma, cada um assignado por um ou
mais dos requerentes. 1\ assembléa deverá ser convocada para os fins
especificados nos requerimentos e se Ior convocada .de outro modo que
não O seja pelos directorcs para esses fins somente.

48. No caso que os directores deixem de convocar uma assembléa
extraordinária para se reunir dentro de 21 dias, depois desse deposito,
os requerentes ou uma maioria delles em valor, poderão, elles próprios,
convocar uma asscmblóa para se reunir dentro de tres mezes, a contar
da data de tal. deposito.

49. Si em qualquer-tal assembléa uma deliberaçao que necessite de
confirmação em uma outra assernbléa fôr passada, os directores deverão
immediatamente convocar uma outra assembléa geral extraordinária
para considerar a deliberação, e si fôr Julgada conveniente para con-
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firmal-a como uma deliberação especial ; e se os dírectores não convo
carem a assemblca dentro de sete dias, a contar da data em que se
passar a primeira deliberação, os requerentes ou uma maioria delles em
valor poderão elles próprios convocar em a asscmbléa,

50. Qualquer assembléa convocada pelos requerentes deverá ser
convocada da mesma maneira, tão approximadamente quanto possível
como aquella em que as asscrcbléas devem ser convocadas pelos dire
ctores.

5I. Aviso com sete dias de antecedencia e especificando o lagar,
dia e hora da assembléa, e no caso de negocio especial, a natureza
geral desse negocio, deverá ser dado. Com O consentimento por es
cripta de todos os membros da companhia, uma assembléa poderá ser
convocada por meio de aviso mais curto, e de qualquer maneira que
elles julgarem conveniente.

52. A omissão accldental em dar qualquer tal aviso a qualquer dos
membros não invalidara qualquer deliberação passada em qualquer tal
assembléa.

I1IODO DE PROCEDER E:I[ ASSE.\IBU::AS GER:\ES

53. O expediente de uma assembléa g'eral ordinaria será receber e
considerar a conta de lucros e perdas e o balanço, os relatarias dos di
rectores e dos revisores de contas, eleger directores e outros officiaes
em lagar" que se retirarem por votação, declarar dividendos e fazer
qualquer outro negocio que segundo estes estatutos deva ser feito em
uma assemblea ordinária, e qualquer negocio que seja apresentado a
consideração pelo relatorio dos dircctores emittido com o aviso que
convocar essa assembléa.

Todos os outros assumptos de que se trata em uma assembléa
ordinária, e todos os assumptos tratando em uma assernbléa cxtraordí
naria, deverão ser considerados especiaes.

54. Cinco membros pessoalmente presentes serão um quorum
para uma assembléa g·eral. Não se deverá tratar de assumpto
algum em nenhuma assembléa geral, a não ser que o quorum preciso es
teja presente ao começar o expediente.

55. O presidente dos dírectores. deverá ter direito a tomar a presl
dencia em toda e qualquer assernbléa geral, ou se não houver presi
dente, ou se em qualquer assernbléa, elle não estiver presente dentro
de cinco minutos depois da hora marcada para se reunir tal assembléa,
os membros presentes deverão escolher outro director como presidente;
e se nenhum director estiver presente, ou se todos os directores
presentes se recusarem a tomar a presldencta, então os membros
presentes deverão escolher um do seu numero para ser presidente.

56. Si dentro de meia hora a contar da hora marcada para a
assernbléa um quorum. não estiver presente, a assembléa, si tiver sido
convocada a requerimento, como acima dito, deverá ser dissolvida,
mas em qualquer outro caso devera ficar adiada para o mesmo dia da
seguinte semana, á mesma hora e no mesmo lagar; e si em tal assem
bléa adiada não estiver presente um quomm, aquelles membros que "es-
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tiverem presentes serão um quorum, e poderão tratar dos assumptos
para que a assemblén foi chamada.

S? Toda e qualquer questão subrnettida a uma assembléa de
verá ser decidida em primeiro logar por um levantamento de mãos
e no caso de igualdade de votos, o presidente terá tanto havendo le
vantamento de mãos como escrutínio, um voto preponderante em
addição ao voto ou aos votos a que elle possa ter direito como um
membro.

58. Em qualquer assembléa geral, a menos que um escrutínio
seja pedido por cinco membros ou por um membro ou membros pos
suindo ou representando por procuração, ou com direito a votar com
respeito a pelo menos uma quinta parte do capital representado na
assembléa, pelo menos, uma declaração feita pejo presidente de que
uma deliberação foi passada, ou passada por uma maioria especial, ou
perdida ou não passada por uma maioria especial, e em lançamento
feito com esse efleito no livro de procedimentos da companhia, deverá
ser prova conclusiva do facto sem prova do numero ou da proporção
dos votos recolhidos a favor de ou contra tal deliberação.

59· Si um cscrutinio fôr pedido como acima dito, elle deverá ser
feito da maneira e na occasião e no lagar que o presidente da
assemblca ordenar, c quer imrnediatamcntc, quer depois de um inter
vallo ou aprazarnento 011 differentemente, e o resultado do escrutínio
deverá ser considerado ser a deliberação da assembléa em que o escru
tinio foi exigido,

60. O presidente de uma assemblea geral poderá, com o consen
timento da assembléa, adiar a mesma de tempo a tempo e de -logar em
Jogar; mas não se deverá tratar de nenhum assumpto em nenhuma
assembléa adiada, que não seja o assurnpto deixado por acabar na
asscmblóa 'em que o adiamento teve Jogar.

6r. O pedido de um escrutinio não deverá evítar a continuação de
uma assemblea para a transacçâo de qualquer outro negocio, que não
seja a questão sobre que um escrutínio fór pedido.

62. Qualquer escrutinio devidamente pedido sobre a eleição de um
presidente de uma assembléa, ou sobre qualquer questão de adiamento,
deverá ser feito na asscmbléa sem adiamento.

VOTOS DE .i\\ElIll3ROS

63_ Todo e qualquer membro terá um voto por toda e qualquer
accão possuída por elle. Qualquer pessoa com direito segundo a clau
sula de transmissão a transferir quaesqucr acções poderá votar em
qualquer assembléa geral com respeito a elJas, do mesmo modo como se
elle tosse o possuidor rcgtstadc dessas acções, comtanto que 48 horas
pelo menos em antes da hora de se reunir a asscmblca em que e11e se
propuzer a votar, elle satisfaça os directores do seu direito a transferir
essas acções, ou a não ser que os cürcctorcs tenham anteriormente
admittido o direito dclle a votar nessa assembléa com respeito a ellas ,

64. Si houver possuidores em commum de quaesquer acçõcs regts
tadas, o membro cujo nome figura primeiro no reg isto e nenhum
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outro terá direito a votar com respeito a essas acções, mas o outro ou
os outros dos possuidores em commnm terão direito a estar presentes
na assembléa geral.

65. Os votos poderão ser dados em pessoa ou por procuração. O
instrumento que nomear um procurador deverá ser por escripto e assí
gnado pelo consntituinte, ou se esse constituinte fôr uma corporação,
sellado com o seu sello social. Nenhuma pessoa que não fór membro da
companhia e qualificado para votar, devera ser nomeado procurador.

66. O instrumento que nomear um procurador deverá ser deposi
tado na sédesocial da companhia nunca menos de que qf horas em antes
da hora para se reunir a asscmblea em que a pessoa nomeada nesse
instrumento que nomear um procurador será valido .depois de expi
rarem 12 mezes a contar da data do seu outorgamento.

67. Um voto dado de accõrdo com os termos de um instrumento
de procuração será valido, não obstante o prévio fallecimento do prín
cipal ou a revogação da procuração, ou a transferencia da acção com
respeito á qual o voto foi dado, camtanto que nenhuma intimação por
escripto do fallecimcnto, revogação ou transfercucia tenha sido rcce
bida na séde social da companhia, em antes da assembléa.

68. Os possuidores de certificados de acções ao portador não terão
o di!'eito a votar por procurador com respeito ás acções incluídas nesse
certificado ao portador.

69· Todo e qualquer instrumento de procuração, quer seja para
assembléa especificada quer não, deverá, tão approximadamente como
as circumstancias o permitirem, ser da 1'6r111a ou para o cffeito seguinte:

The Vista Alegre Gold Mining Estate, Hmtted

Eu residente em sendo membro
da Tne Vista Alegre Gold Mining E<;tate, liuvüed, pela presente nomeio
a .......•.............. " .. ' residente em ' ou na
falta delle, a............. residente......... em ou na falta
delle, a residente como meu procurador para votar
por m!m e. em minha representação, na as~embl~a g'eral ordinária (ou ex...
traordinaria) da companhia, que se devera rcurnr 110 dia .
de e em qualquer adiamento della.

Como testemunha a minha firma neste dia..... de............•••
de 19...

70. Nenhum membro terá direito a estar presente nem a votar
em nenhuma questão, quer seja em pessoa ou por procurador, quer
seja como procurador de outro membro, em nenhuma assembléa geral
nem ao ter logar um escrutinio, nem ser contado em um quorum em
quanto qualquer Chamada ou outra somma íór devida e pagável á com
panhia C0111 respeito a qualquer das acções desse membro.

DIRECTORES

7I. Até que seja determinado differenternente por uma assernbléa
geral, o numero d0S direcrores não deverá ser menos do que trcs nem
mais do que sete.
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72. As pessoas mais abaixo mencionadas deverão ser os primeiros
ô'rectores..» .saber :

Charles A. Knight ,
Camille jansen.
Ireuée Chavannc.
Eugcne Denis-Vaudcubog-aerde,
Louis Neve.
johannes Arnoldus de Geldcr.
Frcderick Cutlar Poisson ,
73. Os directores deverão ter poderes para de tempos a tempos e

em qualquer occasiâo, nomear quaesquer outras pessoas para serem
directores, mas de modo que o total 11umero do directorcs em nenhuma
occasião exceda o maximo numero estipulado como acima, e de modo
que nenhuma nomeação deva ter effeito segundo esta clausula a não
ser que dons terços pelo menos dos dircctores concorram para clla.

74, Os directores deverão ser pagos C0111 os fundos da companhia,
por via de remuneração pelos seus serviços a somma de f 750 por
anno, c, em cada um anno em que dividendo de IO % ou mais forem
pagos, IO o dos lucros sobre excedentes para esse nnno em excesso de
IO c/o' Essa remuneração deverá ser dividida entre os directores nas
proporções e da maneira que ellcs determinarem e, na falta que clles
determinarem e na falta de tal determinação, igualmente. Cada um di
rector deverá em addição á remuneração a elle pagável, segundo esta
clausula, ter direito a ser reembolsado de todas suas despegas de viagem
realmente necessárias para assistir ás reuniões dos directores.

75. A qualificação de tojo e qualquer director deverá ser o pos
suir de seu proprio direito, c regístadas no seu nome 200 acções do
capital da companbia.

76. Os c.rcctorcs que continuarcmno posto poderão agir não
obstante qualquer vaga no seu gremio .

77. O posto de dircctor ou de substituto nomeado por um dírector
ficará vagb:

Si elle fizer bancarrota, ou suspender pagamentos, ou transigir com
seus credores j

Si elle fór achado lunático, ou se tornar enfermo de espirito ;
Si eI1e deixar de possuir a quantidade de acções necessária para

qualificar para o posto, ou não adquirira -mesmn dentro de um mez
depois da eleição ou nomeação;

Si por meio de aviso .por escripto á companhia elle resignar o
seu posto.

78. Nenhum director deverá ser desqualificado pelo seu posto para
contractar com a companhia, quer seja como vendedor, comprador,
quer seja de outro modo, nem deverá qualquer tal contracto ou qual
quer contracto ou arranjo celebrado por ou em .reprcsentaçno da com
panhia em que qualquer dtrcctor 1'61' de qualquer maneira interessado,
ser evitado, nem deverá qualquer director que assim contracte ou seja
assim interessado ser responsa rei a dar conta á companhia de qualquer
lucro realizado por qualquer tal contracto ali arranjo por motivo desse
director occupar tal posto ou da posição fiduciaria por isso estabelecida,
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mas a natureza elo seu interesse deve ser descoberta por cüena ou em
antes da assemblea dos directores em que o contraeto ou arranjo fór
determinado, si.o seu interesse então existir ou em qualquer outro caso
na primeira assernbléa dos directores, depois da acqutsicao do seu inter
esse e nenhum rürecror deverá na qualidade de director votar com
respeito a qualquer contracto ou arranjo em que ellc fôr assim interes
sado como acima dito, e si ellc assim votar o seu voto não será contado,
mas esta prohibição não deverá applicar-se ao convenio mencionado na
clausula tres destes estatutos, nem a nenhuns assumptos que resultem
deiIe~ e nenhum director deverá ser desqualificado para agir profissio
nalmente para a companhia.

ROTAÇXO DOS DIRECTORES

79. Na assembléa ordiuaria que deverá reunir-se no anno de roog,
e em toda e qualquer assembléa ordinária que se lbe succeder, um terço
dos directores, ou se o seu numero não fór um multi pIo c1e tres, então
o numero o mais proximo de, mas não excedente a um terço, deverá
retirar-se do posto. Um director que se retirar deverá reter o posto
até a dissolucáo ou o adiamento da assernhléa em que o seu successor
for eleito.

80. O terço ou outro numero mais approximaoo, que deva retirar-se
na assembléa ordinaria que deve reunir-se 110 anno de 1993, deverá
a não ser que os círcctorcs concordem entre si, ser determinado á
sorte. Em todo e qualquer anuo subseqüente, o terço ou outro numero
que tenha estado mais tempo no posto deverá retirar-se, Quanto a dous
ou mais que tenham estado no posto igual extensão de tempo, o dire
ctor que tiver de se retirar deverá, na falta de accórdo entre elles, ser
determinado á sorte. _A extensão de tempo que um director tiver
estado no posto deverá ser computada desde a sua ultima eleição ou no
meação quando clle tiver previamente vagado o posto, Um director
que se retirar será elegivel, para reeleição.

Br . A companhia, em qualquer assernbléa geral em que quacsqucr
directores se retirarem da maneira supracitada, deverá preencher os
postos vagos elegendo igual numero de pessoas para serem directores,
e,sem aviso, nesse sentido poderá preencher quaesquer outras
vagas.

82. Si em qualquer assembléa _geral em que uma eleição de dire
ctores deva ter lagar, os legares dos directores que se retirarem -não
forem preenchidos, os directores que se retirarem ou taes delles que não
tiverem os seus lagares preenchidos deverão, si estiverem dispostos,
continuar no posto até a assembléa ordinária elo anuo seguinte, e assim
por diante, de anuo em anno, até que os seus Iogares sejam preen
chidos, a não ser que seja determinado em tal assernbléa reduzir O nu
mera de dírectores.

83. 1\ companhia, em assembléa geral, poderá de tempos a tempos
augmentar ou diminuir o numero dos círccrorcs e poderá tarnbem de
terminar eID que rotação esse numero augmcntcdo ou reduzido deverá
sahir do posto.
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84. A companhia poderá, mediante deliberação extraordinaria, re
mover qualquer director antes de expirar o seu per'odo de serviço, e
nomear outra pessoa qualificada no seu legar. A pessoa, assim nomeada,
deverá occupar o posto durante o tempo s6mente que o dírector, em
cujo legar el1a íór nomeada, o teria oecupado si não tivesse sido
removido.

85. Qualquer vaga casual que Decorra entre os directores poderá
ser preenchida pelos directorcs, mas qualquer pessoa, assim escolhida,
deverá reter o seu posto sómente durante o tempo que o director cau
sante da vaga o teria retido si não tivesse Decorrido vaga.

86. Nenhuma pessoa, não sendo um director que se retire, deverá
ser, a menos que seja recommendada pelos directores para eleição, ele
givel para eleição para o posto de director em nenhuma assembléa geral,
a não ser que clla ou algum outro membro que tencione propol-a tenha,
pelo menos, 14 dias completos, em antes da eleição, deixado no escri
ptorio ela companhia um aviso por cscnptc, devidamente assígnado. si
gnificando a sua candidatura para o posto ou a tençrío desse membro a
propor.

MODO DE PROCEDER DOS DIRECTORES

87. Os directores poderão reunir-se para despachar o expediente,
adiar e de outro modo regular as suas reuniões e procedimentos
como elles julgarem conveniente, e poderão determinar o quorum
necessarío para a transacção de negocios. Até que de outro modo seja
determinado, quatro directores serão um quorum. Um director poderá
em qualquer occasíão, e o secretario ou qualquer pessoa nomeada-pelos
directores para desempenharem as obrígações de secretario, ao ser re
querido por um dlrector deverá convocar uma reunião dos directores,
As questões que se levantarem em qualquer reunião deverão ser decí
didas por uma maioria de votos, e no caso de igualdade de votos, o
presidente terá um segundo voto ou voto de desempate.

88. O dito C. A. Knight será o presidente até a assembléa 01'
dinaria do anno de 1903, si elle permanecer um director tanto tempo.
Com sujeição a isso os dírectores poderão eleger um presidente das
suas reuniões e determinar o periodo durante o qual elle deverá
occupar o posto, mas si nenhum tal presidente fôr eleito, ou si em
qualquer reunião o presidente não estiver presente á hora marcada
para se reunir a mesma, os directores presentes deverão escolher
algum do seu numero para ser presidente dessa reunião. Todas
as reuniões de directorcs deverão ter logar em Londres, a não
ser que os directores, por deliberação, autorizem que uma reunião
do conselho de administração tenha lagar em qualquer outra parte.

89. Uma reunião dos dircctorcs na occasião em que um quorum
estiver presente, será competente para exercer todas ou qualquer
das faculdades, poderes e discreções pelos ou segundo os rcgu
lamentos da companhia na occasião investidos nos ou exerciveís
pelos directores geralmente.

90. Os directores poderão delegar qualquer dos seus poderes a
commissões constantes do membro ou dos membros do seu gremío
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que ellcs julgarem convenientes. Qualquer cornmissão, assim formada,
deverá, no exercicio dos poderes assim delegados, conformar-se com
quacsqucr regulamentos que possam de tempos a tempos ser-lhe im
postos pelos directores . As reuniões c o modo de proceder de
qualquer tal commissão, constante de dous ou mais membros, de
verão ser governados pelas provisões aqui contidas para regular as
reuniões e o modo de proceder dos directores, no que as mesmas
sejam supercedidas por quacsquer regulamentos feitos pelos dire
ctores de accordo com a ultima clausula precedente.

9I" Cheques, letras de cambio, notas promissórias, saques ban
carios, mandados postaes, conhecimentos de embarque e outros instru
mentos, nerrociaveis com relação ás operações e transacções da com
panhia, deverão ser, respectivamente, saccados, aceites e endossados
pela pessoa, on pelas pessoas, -8 da maneira e com sujeição ás res~

trlcções e condições (havendo-as) que os dírectores de tempos a
tempos ordenem. Toc1as as letras, notas e papeis de credito nego
ciavcis, pertencentes á companhia e (excepto nos casos de outro modo
previsto por deliberação dos dírectores), todas as somrnas de di
nheiro recebidas pela companhia deverão ser pagas aos banqueiros
da companhia para credito da companhia, logo que, conveniente
mente, passa ser depois do respectivo recebimento.

92. Todos os actos feitos em qualquer reunião dos directores, ou
por uma comrnissão de directores ou por qualquer pessoa agindo na
qualidade de dírector, deverão, não obstante que seja' descoberto que
houve algum defeito na nomeação desses dírectores ou dessas pessoas
agindo como acima dito, ou que elles ou qualquer delles estavam dos
qual~ficados, ser tão validos como se toda c qualquer tal pessoa tivesse
sido devidamente nomeada e estivesse qualificada para ser um director,

93. Uma deliberação por eso-ipto, assignada _por todos os dire"
ctorcs, será. tão valida e efficaz corno se ella tivesse sido passada em
uma reunião dos directores , devidamente convocada e constituida.

9+. Qualquer director que residir, quer seja temporariamente,
quer seja permanentemente fóra do Reino Unido, ou esteja incapacitado
por doença, terá direito a nomear um membro da companhia, que
possúa as qualidades necessarias de um director, e aceitável pelos díre
ctores, para represental-o em reuniões dos directores, e a pessoa assim
nomeada terá o direito de assistir e votar em todas essas reuniões em
representação e em vez do director, que o nomear, mas esse direito, no
caso de um director incapacitado por doença,O não deverá estender-se
por um periodo superior a seis mczes .

95. Se qualquer dos directores , desejando-o, for chamado para
fazer serviços extraordinarios, Ou para fazer quacsqucr esforços especiacs
em ir ao ou residir no estrangeiro, ou diffcrentemente , para qualquer
elos fins da companhia, a companhia poderá remunerar o director ou os
directores que assim fizerem, quer seja mediante uma somma fixa, quer
seja mediante uma percentagem dos lucros, ou differentemente, como
fór determinado pelos dírectores, e essa remuneração poderá ser ou
em addição, ou em substituição ele, á sua ou ás suas partes da remune
ração acima provida.
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ACTAS

96. Os directorcs deverão fazer com que actas sejam devidamente
lavradas nos livros fornecidos para esse fim:

De todas as nomeações de officiaes ;
Dos nomes dos dírectores presentes em cada uma reunião dos di

rcctores e de qualquer commíssão de directorcs ;
De todas as ordens feitas pelos directorcs e commissõcs de dire

ctores ;
De todas as deliberações e procedimentos de assembléas geraes e

de reuniões dos dírcctores e das commíssõcs ; e quaesquer taes actas de
qualquer reunião dos dírectores ou de qualquer commissão ou da com
panhia, si derem a entender estarem assígnadas pelo presidente de tal
reunião ou pelo presidente da seguinte reunião que se lhe succeder. de
verão ser acceitaveis como prova II prima fade » dos assumptos expostos
em, taes actas,

PODERES DOS n!RECTORES

97. -A gerencie dos ncgocíos da companhia será investida nos di
rcctores, e os directores, em addiçâo aos poderes e as faculdades, por
estes estatutos expressamente conferidos, nelles poderão exercer todos
os poderes e fazer todos os actos e cousas que possam ser exercidas ou
feitas pela companhia, e não são por estes estatutos ou por lei expres
samcnte ordenadas ou exigidas que sejam exercidas ou feitas pela com
panhia em assémbléa geral, mas com sujeição, não obstante, as orovi
sões das leis e destes estatutos, e a quaesquer regulamentos de tempos a
tempos feitos pela companhia em asscrnbléa geral, comtanto que ne
nhum regulamento assim feito invalide qualquer acto anterior dos di
rectores que teria sido valido si esse regulamento não tivesse sido feito.

98. Os directores poderão nomear qualquer pessoa ou quacsqucr
pessoas para acceitar e possuir ou acceitarem e possuírem em lidei-com
missa para a companhia quaesquer bens pertencentes á companhia ou
nos quaes ella seja interessada, ou para quacsqucr outros fins, e para
outorgare fazer outorgarem e fazerem todas as escripturas e causas
que possam ser necessarias com relação a qualquer tal fidei-commisso.

99. Os dírectores em antes do recommendarem qualquer divi
dendo poderão por de parte dos lucros da companhia as scmmas que
clles julgarem convenientes como um fundo de reserva para fazer face
a eventualidades ou para dividendos especiaes ou bOBUS, ou para igua
lar dividendos ou concertar, aperfeiçoar c manter quaesquer dos bens
da companhia, e para taes outros fins como os directorcs á sua abso
luta discreção julgarem conducentes aos interesses da companhia,
e poderão empregar as varias sommas assim postas de parte nos em
pregos que elles julgarem convenientes e de tempos a tempos lidar
com e variar esses empregos, e dispor de todos ou devqualquer parte
delles para benefício da companhia e poderão empregar O fundo de re
serva ou qualquer parte delle nos negocias da companhia.
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SELLO

285

100. Os dlrcctores deverão fazer provisoes para a segura custo
dia do sello, e o sello nunca deverá ser usado, excepto com a nu
torização dos directores dada previamente, e na presença de dous
directores pelo menos, os quaes deverão assígnar todo e qualquer 10S-,
trumento em que o sello for estampado, e todo e qualquer tal instru
mento deverá ser referendado pelo secretario ou por alguma outra
pessoa nomeada pelos dírectores.

101. A companhia poderá exercer os poderes conferidos pela
lei de 1864 sobre os sellos de companhias e esses poderes deverão ser
de acc6rdo investidos nos dtrcctorcs,

DIRECTORES-GERE.:.lTES

102. Os directores poderão de tempos a tempos nomear- um ou
dous do seu g-emio para ser director-gerente ou directores-g'erentes
em comrnum da companhia, quer seja por um prazo fixo, quer seja
sem limitação alguma quanto ao período para que ellc tem, ou elles
teem, de cccupar esse posto, e poderão com sujeição a qualquer ac
córdo entre cllc ou ellcs e a companhia, de tempos a tempos, remover
ou demittír do posto a elle ou a elles e nomear outro Oll outros no
lagar delle ou delles ,

103. Um director-gerente, si fór um dírector da companhia, não
devera, emquanto elle continuar a occupar o posto de director-gerente ,
estar-sujeito a retirar-se, mas (com sujeição as previsões de qualquer
contracto entre elle e a companhia) clle deverá estar sujeito ás mesmas
disposições quanto á resignação e remoção como os outros directores
da companhia.

r04. _A remuneração de um director-gcrentc deverá ser de tempos
a tempos estipulada pelos dírectores e poderá ser por via de Sil
lario, ou commissão, ou participação nos lucros, ou por qualquer ou
todos- esses modos c quer seja em addição á sua remuneração como
director, quer seja ditferentemer.te.

r05. Os directorcs poderão de tempos a tempos confiar e conferir
em um dlrector-gerente. ou aos ou nos directores-gerentes em commum,
na occasião, taes dos poderes exercivels segundo estes estatutos pelos
directores, como elles julgarem conveniente, e poderão conferir esses
poderes pelo tempo c para serem exercidos para os fins e objectos, e
nos termos e condições, c C0111 as restriccôes que elles julgarem con
venientes, e poderão de tempos a tempos revogar, retirar, alterar ou
variar todos ou quaesqner desses poderes.

DIVIDE:\'DOS

106. Os lucros da companhia deverão ser divisiveis entre os
membros na proporção da quantia paga sobre as acções possuídas por
elles respectivamente, comtanto que, não obstante, nos -casos em. que. o
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capital tiver sido pago em adeantado, de chamados na base ele que o
mesmo vencerá juros, esse capital não deva, ernquanto vencer juros,
conferir um direito a participar nos lucros.

107. A companhia, em assembléa geral, poderá declarar um di
videndo para ser pago aos membros, segundo os seus direitos e interesse
nos lucros. Nenhuma somma maior deverá Ser declarada da que fôr re
commendada pelos directores, mas a companhia em assembléa geral
poderá declarar um dividendo mais pequeno,

108. Nenhum dividendo deverá ser pagavel, excepto tirando-se dos
lucros da companhia, e nenhum dividendo vencerá juros. A declaração
dos directores quanto á importancia dos lucros liquidas da companhia,
será conclusiva.

109. Os directores poderão de tempos a tempos pagar aos membros
interinos tacs dividendos como a seu juizo a posição da companhia
justificar.

110. Os directores poderão reter quaesquer dividendos sobre que a
companhia tiver um direito de retenção, e poderão applical-os á aLI par.:t
a satisfação das dividas, responsabilidades ou compromissos com respeito
aos quaes o direito de retenção existir.

111. Qualquer assernbléa geral que declarar um dividendo poderá,
mediante' deliberação, chamar qualquer capital que reste por chamar
sobre a? acções com relação as quaes o dividendo deva ser pago e poderá
fazer a chamada pagável na mesma occasião que dividendo, com o
intento de que assim fôr concordado a chamada e o dividendo, ou uma
competente parte respectiva, possam ser lançados uma contra o outro.

I 12. Os directores poderão reter os dividendos pagáveis sobre as
acções com respeito ás quaes qualquer pessoa tenha, segundo a clausula
de transmissão, direito a vir a ser um membro, ou que qualquer pessoa
segundo aquella clausula tenha direito a transferir, até que essa pessoa
venha a ser um membro com respeito a essas acções, ou devidamente
transfira as mesmas.

1I3. No caso de que varias pessoas estejam registadas como
possuidoras em commum de qualquer acção, qualquer uma dessas
pessoas poderá dar recibos efficazes por todos os dividendos e pa
gamentos por conta de dividendos com respeito a essas acções.

114. A menos que de outro modo se ordene, qualquer dividendo
poderá ser pago por cheque ou titulo ao portador, mandado pelo
Correio para o endereço registado do membro com direito a elle ou, no
caso de possuidores em commuru, áquelle cujo nome figurar primeiro
no registo com respeito ;j, posse em comrnum.

Todo e qualquer tal cheque ou titulo ao portador, assim man
dado, deverá ser feito pagável á ordem da pessoa. a quem elle Iôr
mandado.

1 IS. Qualquer assernbléa geral que declarar um dividendo poderá
autorizar os directores a pagar esses dividendos na totalidade, ou em
parte, mediante a distribuição de taes haveres especificados, e, espe
cialmente, acções liberadas do capital da companhia, ou obrigações
hypothecarías da companhia, ou acções, fundos ou obrigações hy
pothecarias de qualquer outra companhia, _ou parcialmente de um
modo e parcialmente de outro, c os directores poderão, si o julgarem
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conveniente, dar elfeito a essa deliberação; e nos casos em que qualquer
diffículdade se levante com relação á distribuição, clles poderão ajus
tal-a como julgarem conveniente, e, especialmente, poderão crnittir
certificados rraccionaes, e poderão fixar o valor para a distribuição de
taes haveres especificas, aLI de qualquer parte delles, c poderão de
terminar que pagamentos em dinheiro deverão ser feitos a g.uaesquer
membros, na base do valor assim pago, para ajustarem os direitos de
todas as partes, e poderão investir quaesquer taes haveres especificas
em fideí-commíssaríos nos fidei-commissos para as pessoas com direito
ao dividendo, que parecerem convenientes aos directores, Quando
necessano, um devido contracto deverá ser archivado de acc6rdo com
a secção 7iJ. da lei de 1900 sobre companhias.

CONTABILIDADE

116. Os directores deverão fazer com que contas fieis sejam guar
dadas das sornmas de dinheiro recebidas e gastas pela companhia e
dos assumptos com respeito aos quaes esse recebimento e dispendio
tenha lagar, e do haver, credítos e responsabilidades da companhia.
Os livros de contabilidade deverão ser guardados na sede social da
companhia, ou em tal outro lagar, ou em taes outros lagares, como os
directores o julgarem conveniente.

JIT. Os directores deverão, de tempos-a tempos, determinar se
ate que ponto e em que occasíões e legares e sob que condições e
regulamentos as contas c os livros da companhia, ou qualquer delles,
dever;1'o estar abertos para inspecção dos membros, c nenhum membro
terá direito algum a inspeccionar nenhuma conta nem livro ou do
cumento da companhia, excepto como conferido por lei, ou autorizado
pelos dlrectores, ou por uma deliberação da companhia em assernbléa
geral.

118. Na asscmbléa ordinária de cada anno os directores deverão
apresentar á companhia uma conta de lucros e perdas e um balanço
contendo um summarío dos bens e das responsabilidades da companhia,
a compilado até uma data nunca maior de seis mezes antes da as
sembléa, devendo essa conta e esse balanço serem tomados da data
até quando a ultima precedente conta e balanço foram feitos, ou no caso
do primeiro resumo de contas e balanço desde a incorporação da
companhia.

II9. Todo e qualquer resumo de contas deverá ser acompanhado
de um relatório dos directores, quanto á posição e ao estado da com
panhia, e quant~ .á quantia que ellcs rccommendern que seja paga
dos lucros de dividendo ou bonus e a conta, relataria e balanço
deverão. ser assígnados por dons dircctores e referendados pelo
secretario,

120. Uma copia impressa de raes contas, balanço e relataria deverá,
sete Elias anteriormente á assemblén, ser entregue aos possuidores de
accões registadas da maneira corno mais abaixo se indica que os avisos
sejam notificados.
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REVISÃO DE CONTAS

12I. Uma vez pelo menos em cada anno, excepto em 1901, as
contas da companhia deverão ser examinadas, c a cxactidão da conta
de lucros e perdas e do balanço averiguada por um revisor ou mais re
visores de contas.

122. A companhia, em cada uma assembléa ordinaria, deverá
nomear um revisor ou revisores de contas, para occuparem o posto ate
a seguinte asscmbléa ordinária, c as scguíntes disposições deverão ter
effeito, a saber:

I. Se uma' nomeação de revisores de contas não for feita em uma
assemblca ordinária, a junta Commercial do Ministcrio poderá (Doara
Df Trade), ao receber applicação de um membro, nomear um revisor de
contas para o ao no corrente é fixar a remuneração que lhe deva ser
paga pela companhia pelos seus serviços.

'2. Um director ou official da companhia não poderá ser nomeado
revisor de contas.

3. Os primeiros revisores de contas poderão ser nomeados pelos
directores em antes da primeira assembléa ordinária, e se assim forem
nomeados, deverão occupar o posto até a seguinte assembléa ordinária,
a não ser que sejam anteriormente removidos por uma deliberação dos
accionistaaem assembléa geral e neste caso os accionistas nessa as
sembléa poderão nomear revisores de contas.

4. Os directores poderão preencher qualquer vaga casual 110 posto
de revisor de contas, 1113S emquanto essa vaga continuar, O revisor de
contas sobrevivente ou os revisores de contas sobreviventes {havendo-os)
poderá ou ppcleráo agir.

5. A rêmuneraçâo elos revisores de contas deverá ser estipulada
pela companhia em assembléa g-eral, excepto que a remuneração de
quaesquer revisores de contas nomeados em antes da primeira assembléa
ordinaria, Ou para preencherem qualquer vaga casual, poderá ser esti
pulada pelos directores .

6. Todo e qualquer revisor de contas deverá ter direito a accessos
em todas as occasiõcs aos livros e contas e comprovantes da companhia,
e deverá ter direito a requerer dos directores e officiaes da companhia a
informação e explicação que possam ser necessárias para o desempenho
dos deveres .dos revisores de contas, e os revisores de contas deverão
asslgnar um certificado no fim da conta de lucros e perdas e elo balanço,
declarando si ou não todas as suas exígencias como revisores de contas
foram satisfeitas, c deverão fazer um relatorio aos accionistas sobre as
contas examinadas por elles, e sobre toda c' qualquer conta de lucros e
perdas e balanço apresentados á companhia em assembléa geral durante
o tempo que cccuparem o posto, e em cada tal relatório deverão de
clarar si na sua opinião a' conta de lucros e perdas e o balanço a que
se fizer referencia no relatorio estão devidamente feitos, de modo a mos
trarem uma vista fiel e correcta do estado dos negocias da companhia.:
como -representado pelos livros da companhia e esse relataria deverá
ser .lido perante á companhia -em assernbléa geral .

.7. Toda e qualquer conta dos directores, quando revisada e
approvada por uma assembléa geral, deverá ser conclusiva; excepto no
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que disser respeito a qualquer erro descoberto neila, dentro de tres
mezes depois da approvação della . Sempre que qualquer tal erro fór
descoberto dentro daquelle período, a conta deverá ímmediatamente ser
corrigida e desde então será conclusiva.

AVISOS

123. Um aviso poderá ser notificado pela companhia a qualquer
membro, ou seja em pessoa, ou mandando-o pelo Correio em um
enveloppe ou cinta franqueado, dirigido a esse membro para o seu
endereço registado.

124. Cada possuidor de acções registadas cujo endereço reg"is~

tado não esteja na Reino Unido, deverá. de tempos a tempos notificar
por escripto á companhia um endereço do Reino Unido, O qual será
considerado o seu endereço registaoo para os fins da clausula prece
dente ultima.

125. Quanto aos membros que não tiverem nenhum endereço re
gístado no Reino Unido e que não tiverem notificado um endereço
como está exposto na ultima clausula precedente, um aviso, exhibido
no escriptorio, deverá ser considerado como bem dado a clles ao expí
rarem 48 horas depois del1e estar assim cxhibido.

126.. 0 possuidor de um certificado de acçôes ao portador não
terá, a menos que de outra meelo se expresse nella, direito com re-'
speito a elle a aviso de nenhuma assernbléa geral da companhia.

127. Qualquer aviso que seja preciso ser dado pela companhia aos
membros, ou a qualquer delles, e para que não se faça expressamente
provisãq.. nestes estatutos, será suffícientemente dado si fôr dado por
annuncío . Qualquer aviso que seja preciso ser dado ou que possa ser
dado por annuncio, deverá ser annunciado uma vez no Times, de
Londres, e em um outro jornal que de tempos a tempos seja escolhido
pelos directores.

1'28. Todos os avisos deverão com respeito a quaesquer acçõesre
gistradas a que pessoas tenham direito em comrnum, ser dados áquella
de taes pessoas que estiver primeiramente mencionada no registo, e
aviso assim dado será sufficienteaviso para todos os possuidores dessas
accões,

, 129. Qualquer aviso mandado pelo Correio deverá considerar-se
ter sido notificado no dia seguinte áquelle em que o enveloppe ou cinta
contendo o mesmo, foi lançado no Correio, e ao provar essa notificação,
será sufficiente provar que o cnvetoppc ou cinta contendo o aviso foi
devidamente endereçado e lançado no Correio.

130. Toda e qualquer pessoa que por operação da lei, transfe
rencia ou por quaesquer outras meios sejam quacs forem, vier a ter
direito a qualquer acção, será obrigada por todo e qualquer aviso com
respeito a essa acçâo, que, anteriormente ao seu nome e endereço
tiverem sido lançados no reg-isto, tiver sido devidamente dado a pessoa
de quem elle derivar o seu titulo a essa acção.

I)I. Qualquer aviso ou documento entregue ou mandado pelo
Correra, Ou deixado no endereço registado de qualquer membro,de

Poder Executivo - 1909 - Valo 11. 19
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accórdo com estes estatutos, deverá, não obstante esse membro ter
então íallecido, e quer ou não a companhia tenha aviso do seu fallcci
mento, considerar-se ter sido devidamente notificado com respeito a
quacsqucr acções regtstadas, quer sejam possuídas individualmente ou
em C0111mum com outras pessoas P01- esse membro, ate .cJuc qualquer
outra pessoa seja registada no seu logar C01110 o possuidor ou pos
suidor em commum della, e essa notificação deverá, yara todos os fins
destes estatutos, ser considerada sufficiente notificação desse aviso ou
documento aos herdeiros, testamenteiros ou administradores dclle ou
della, c a todas as pessoas (havendo-as) interessadas em commum com
elle ou ella em qualquer tal acção.

132. Nos casos em que um aviso com um certo numero de dias
de antecedcncia, ou um aviso estendendo-se por qualquer período fOr
preciso ser dado, °dia da notificado deverá, a menos que se disponha
differentemente, ser contado nesse' numero de dias ou outro periodo.

LIQUIDAÇÃO

133. Se á companhia for liquidada, os liquidatarios (quer sejam
voluntários ou officiaes ] poderão, com a sancçao de uma deliberação
extraordinaria, dividir entre os contribuintes em espécie qualquer
parte dos haveres da companhia, c poderão, com igual sancção, in
vestir qualquer parte dos haveres da companhia em fideicommissarios
nos fideicommissos para beneficio dos contribuintes que os liquidatarios,
com igual sancção, julgarem convenientes.

134- Se em qualquer occasião os liquidatarios da companhia fi
zerem quafquer venda ou celebrarem qualquer arranjo de accórdo com
a secção r61 da lei de 1862, companhias, um membro dissidente na
significação daquella secção, não terá os direitos por ella dados a elle,
mas em vez disso elle poderá mediante aviso por escriptodirigido aos li
quidatarios, e deixado no escriptorio nunca mais tarde do que 14 dias
depois da data da assernbléa em que a deliberação especial autorizando
essa venda ou arranjo tiver sido passada, exigir-lhes que vendam as
acções, fundos ou outros bens, oPÇc1.0 ou privilegio, a que segundo o
arranjo elle de outro modo viria a ter direito, e que pagam a elle o
producto liquido, e essa venda e pagamento deverão ser feitos de
accordo. Tal venda por ultimo mencionada poderá ser feita da ma
neira que os liquidatarios julgarem conveniente.

135. Qualquer tal venda ou arranjo, ou a deliberação especial
que os conformar, poderio fazer disposições para a distribuição ou
apropriação das acções dinheiro, ou outros benefícios a receber em
compensação de outro modo que não seja de accórdo com os direitos
Iegnes dos contribuintes da companhia, e especialmente qualquer classe
poderá ser dada direitos preíereuciaes ou cspccíacs ou poderá ser
excluída totalmente ou em parte, mas no caso que quaesquer taes dis
posições sejam feitas, a ultima clausula precedente não terá applícação
ao intento de que um memtro dissidente em tal caso poderá ter os
direitos conferidos acHe pela sccczo 161 da lei de 1862 sobre
companhias. '
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136. Todo e qualquer dírector, gerente, secretario, e outro offieia1
ou servente da companhia será indernniücado pela companhia contra,
e será o dever dos directores, tirando os dinheiros dos fundos da com
panhia, pagar todas as custas, perdas e despezas que qualquer official
ou servente possa incorrer ou por que possa vir a ser responsável por
motivo de qualquer contracto celebrado, ou acto Ol! causa feita por
e1le, na qualidade de tal ameia! ou servente, ou de qualquer modo na
desempenho das seus deveres.

137. Nenhum director nem outro offlciai da companhia será res
ponsavel pelos actos, recebimentos, descuidos ou faltas de qualquer
outro director ou oflicial nem por tomar parte em qualquer recebi
menta ou, outro acto para conformidade, nem por qualquer perda ou
despesa que aconteça á companhia por motivo da insufficíencia ou de
ficiencia de qualquer caução, digo deficiencia de titulo a qualquer pro
priedade adquirida por ordem dos directores para ou em represen
tação da companhia nem pela ínsufflciencia ou deficiencia de qual
quer caução em ou sobre que quaesqucr dos capítaes da, companhia
tiverem sido empregados, nem por qualquer perda ou prejuízo origi
nado peta fallencia, ínsolvencía ou ecto vicioso de qualquer pessoa com
quaesquer capitães, valores, ou cffeitos sejam depositados, nem por
qualquer outra perda,prcjuizo ou desfortunio, seja qual fôr que acon
tecer na execução dos deveres do seu respectivo cargo, ou com relação
a isso, a menos que os mesmos aconteçam por motivo de seu proprio
aeto voluntario ou falta.

Nomes, endereços e descrlpçõcs dos subscriptorcs

Barclay I-Ianbury, contador, Gorts Road, 45,Wandsworth Common.
Arthur Harrison, secretario, Belgrane Road, 33, \iValthamstow.

Essex.
George Farquhar Fergusson, sem profissão; Maberly Road, 16,

Upper Norwood, S. E.
George Edwln Bauce, empregado do cornrnercio, 4I Lavender

Sweep, SW.
Archibald Waliace Mac Pherson, secretario, Manor Road, 78,

Stoke Newington, N.
Isaac Bates, secretario, Batoum Gardens, 46 W.
Sydney Alfred Newton, empregado do commercio , Colulrook

Street 13, S. E.
Datados neste dia 10 de maio de 190r.
Testemunha das assignaturas de Barclay Ilanbury, Arthur Har

rison, George Farquhar Fergcsson, George Edwin Bauce, Archibald
Wallace Mac Pherson, Isaac Bates c Sydney Alfred Newton.

I-I. L. Eweus, empregado dos Srs. Holjams, Sons, Doward &
Hawksley, :30. Mmcíng Lane, E. C.

Uma cópia fiel.
jarnes Barber, ajudante do registrador de Sociedades Anonymas.
SeJIo impresso de um shllling.
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TRADUCÇ;\O

Certificado da incorporação de uma companhia.

( se110 ) ( carimbo)
Certifico pela presente que a Bmeiíían. Goldjields, Limítcd, {origi

nalmente chamada V~~ta Alegre Gold Mining Estale, Limited,clljo nome
foi alterado por deliberação especial .corn a autorização da Adminis
tração de Commercio (Board of Tradc ) aos 21 dias de janeiro de 1909)
foi incorporada de ace6rdo com as leis sobre companhias 1862 a 190D,
como uma sociedade anonyma, no dia 10 de maio de 19°1.

Dado sob a minha assiguatura em Londres, a estes '28 dias de
janeiro de 1909·

Geo. J. Sargent:

Registrador ajudante de Sociedades Anonymas ,
Lei de 1862 l sobre companhias, Sec, 174.

..... .
Eu abaixo assignado, Alexander Ridgway, tabcllião publico por

alvará régio, devidamente nomeado, juramentado e .em exercido nesta
cidade de Londres, e pela presente certifico: que a traducção no idioma
portnguez que precede é versão fiel e conforme do certificado de incor
poração, no idioma inglez, da SOciedade anonyma desta praça denomi
nada a Bmsílícn Goldficlds, Limited, que vae aqui annexo sob o meu
scllo official . Certifico mais que o dito certificado achando-se como se
acha autorizado pela assígnatura, que dou fé ser legitima, do SI'. George
j ohn Sãrgent, registrador ajudante de Sociedades Anonymas, tem
todos os sígnnes de authenticidade exigidos pelas leis inglczas; c que
por conseguinte os acima mencionados certificados e traducção são
dignos de toda fé c credito tantos 110S tt-ibuuaes de justiça como íóra
dos mesmos.

Em testemunho do que, para fazer constar onde convier e para
todos os effeitos legues, passo a' presente em meu cartario nesta mesma
cidade de Londres e a assigno e se110 com o meu referido sello offícial

.a estes vinte e nove dias do mez de maio do anno de 19°9.- Alextmâer
Ridgway. 8e110.

Seguia-se a legalização do consul geral do Brazil em Londres,
cuja assignatura está reconhecida pela Secretaria das Relações Ex
teriores da Capital Federal.

Estava legalmente sellada na Recebedoria da Capital Federal.

TRADUCÇi\O

CERTIFICADO DA INCORPORAÇÃO DE U.i\lA COMPANHIA

Se110 e carimbo.
Armas

Certifico pela presente que a Tne Vista Alegre Gold Minillg Ee
taie, Limited, foi incorporada de accórdo com as leis de 1863 a 1900,
como uma sociedade anonyma, no dia 10 de maio de ]9°1.
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Dado sob a minha firma em Londres, neste dia, 11 de novembro
de 19°1. - James Barber.

Registrador ajudante de Sociedades Anonymas. Lei de 1862 sobre
companhias, seco 174.

Eu abaixo asslg-anoo Alexander Rid,fj"'JiJQJ", tabelüão publico por
alvará régio, devidamente constituído, juramentado e em exercício
nesta cidade ele Londres, certifico pela presente que a traducção que
precede a versão fiel e conforme do certificado de incorporação em
inglez da sociedade anonymn desta praça Tne Vista Alegre Gold
J11ining Estale, Limited que vae aqui nnnexo sob o meu sello offlcial ,

Certifico, em segundo Jogar, que o dito certificado estando como
está assignado pelo Sr. [ames Barber, registrador ajudante das So
ciedades Anonymas na In'g-latcrra, tem todos os signaes de .authentici
dado exigidos pelas -Ieís iuglezas: e que por conseguinte os ditos cer
tificado e traducçâo são dignos de toda a fé e credito tanto nos u-i
bunaes de Justiça como fora delles . Em testemunho do que, para fazer
constar onde convier c para todos os effe.tos legaes, passo a presente
que assígno e sello em Londres, aos 12 ele novembro de IgOI .-ille
xtmder Ridgway, notaria publico. 5c110.

"' Seguia-se a legalização feita no Consulado do Brazil em Londres.
Estavam os sellos da lei.
_, Achava-se tambem a legalização feita na Secretaria das Relações
Exteriores do Brãzil .

Eu abaixo assignado, Alexander Rtdgway, tabelltão publico por
alvará régio, devidamente nomeado, juramentado e em exercício
nesta cidade de Londres, pela presente certifico: que o documento im
presss no idioma inglca. que vac aqui anuexo sob o meu sello offlcial
é copia certificada de duas deliberações especiaes passadas pela Vista
Alegre Gold Mining Estcüc, Lunüed, c que achando-se como se acha
autorizado pela assígnatura, que dou fé ser legitima, do SI". I-Ierbert
Fogelstrom Bartjett, registrador de Sociedades Anonymas tem todo
os signaes de authenticidade exigidos pelas leis inglezas. Certifico
mais: que a traducção no idioma portuguez quo vae annexa do mesmo
modo é versão fiel e conforme do dito documento e que por conseguinte
este e a referida traducção são dignos de toda a fé e credito, tanto nos
tríbunaes de Justiça como fóra delles.

Em testemunho do que, para fazer constar onde convier e para
todos os effeitos legaes, passo a presente que assígno e sello com o meu
dito se110 cffícíal, em Londres, aos 39 de janeiro de 1909.- Alextmdcr
RidgWCl)",

SELLO

Seguia-se a legalização da firma supra feita no Consulado do Brazil
em Londres.

Estava feito o reconhecimento da firma do Consulado do Brazil em
Londres na 'Secretaria das Relações Exteriores do Brazil.

Estavam todos os senos da lei.
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N. 70.143/22 - Registrado 5.386 - 15 de janeiro de 1909.
(Se110 da Repartição de Registro de Companhias.) (Logar de um
sello cancellado do valor de um shülíng) Leis de 1862 a 1907 con
cernentes a companhias - Tlte Vista Alegre Gold kJinínÇJ Estate, Li
mited. Deliberações especiaes passadas a 24 de dezembro de 1908.
Confirmadas em 8 de janeiro de 1909. Numa assembléa geral da
companhia acima mencionada e devidamente convocada :e realizada
nos escríptoríos da companhia em St. Lwithíns Lane n. 18, na
cidade de Londres, na terça-feira, 24 de dezembro de 1908, as de
liberações aqui sub-juntas foram devidamente passadas, e numa
subsequente assembléa geral extraordinaria da dita companhia,
tambem devidamente convocada e realizada no mesmo lagar na
sexta-feira, 8 de janeiro de 1909, foram devidamente confirmadas
as deliberações especiaes seguintes, a saber: - r. o Que o nome da
companhia será mudado para Brasilían Goldficlds, Limited. 2. o Que
os Estatutos sejam alterados, inserindo, depois do art. 99, os
seguintes artigos, a saber: 99. o Sem prejuízo da generalidade dos
poderes que lhe são conferidos pelo art. 97, os dírectores poderão
de tempos a tempos, quer que todas as acções ao tempo creadas
t.enham sido cmittidas ou não, ou todas as seções ao tempo emíttí
das tenham sido chamadas ou não, augmentar o capital da com
panhia por meio de emissão de novas acções, devendo esse au
gmento aggregado ser de 1<'l1 ímportancía c dividido em acções de
taes sornmas respectivas como os dírectores possam determinar. 99. 0

Salvo como diversamente se ache determinado, qualquer capital que
houver de ~er levantado pela creaçâo de novas acções, ficará sujeito
ás mesmas" disposições quanto ao pagamento de chamadas, ou pres
tações, cornmíssões, confisco, direito de retenção, transferencia, trans
missão, ou qualquer outra causa, como se fosse parte. do capital ori
ginal. 99.0 Salvo como diversamente se ache determinado por qualquer
contracto, quaesquer novas acções crcadas de tempos a tempos, poderão
ser emittidas de tempos a tempos COm tal garantia ou direito de pre
ferencia, quer com respeito a dividendo, reembolso do capital, ou a
ambos ou com qualquer outro privilegio especial OH vantagem sobre
quaesquer outras acções então já emittidas ou a serem emittidas [exce
ptuando-se as acções emittidas com prefercncía) ou a tal premio, ou
com taes direitos preferidos sem comparação de quncsqucr acções
então já emittidas ou a serem emittidas, ou sujeitas a tacs condições ou
disposições e com qualquer tal direito ou sem direito algum de votar,
e g"cr,'llmente nos termos e condições que os dircctores possam deter
minar. - Er-ncst Coppin/?;, secretario. - Uma cópia verdadeira. - H.
F. Bartlclt, registrador de Sociedades Anonymas (legar de um seno do
valor de um shilling'}.Eu abaixo assígnado, Alexander Ridgway, tabelliâo
publico por alvará régio devidamente constituído, juramentado e em exer
cicio nesta cidade de Londres, certifico pela presente que o documento im
presso em inglez que vae aqui annexo sob o meu sello official é uma cópia
offidal da Escriptura Social e dos Estatutos da sociedade anonyma desta
praça, denominada Ttie Vista Alegre Gold J11ining Estate, Limüed,

Certifico, em segundo logar, que a dita cópia offlcíal estando, como
está assignada nas paginas cinco e 31 pelo Sr. jarnes Barber, que dou
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fé ser do registrador ajudante de Sociedades Anonymas na Inglaterra,
tem todos os sígnscs de authenticidade exigidos pelas leis ínglezas.

Certifico, em terceiro Jogar, que a traducção em portuguez que
tarnbern vae aqui annexa de igual modo sob o meu já referido seIlo
official , é versão fiel e conforme da dita cópia official da Escriptura
Social e dos Estatutos da mencionada companhia; c que, por conse
guinte, as referidas cópia official e tràducção são dignas de toda a fé
e credito, tanto nos trlbunaes de Justiça como tóra delles.

Em testemunho do que, para fazer constar onde convíer .c para:
Jactas os effeítos lc.gaes, passo a presente, que assigno e séllo e~1

Londres, aos 12 dias de novembro de I901. Resalvo a rasura que dIZ
(( nesta ». - Alex. Ridgtvay ( seIlo official ).

Seguia-se o reconhecimento da firma supra. feito no Consulado do
Brazil em Londres, estando a firma deste ultimo reconhecida na Se
cretaria das Relações Exteriores do Brnzil.

Estavam todos os seIles da lei.

DECRETO N. 7.511 ~ DE 26 DE AGOSTO DE 1909

Altera os arts. 9') e 17, n. 11, letra ô, do Regulamento para o Estado Maior do

Exercito, approvado pelo decreto 11. 7-389, de 29 de abril ultimo

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazll, tendo
em vista o art. 23 do Regulamento do Estado Maior do Exercito,
approvadc pelo decreto 11. 7 ,389, de 29 de abril ultimo, resolve alterar
pela forma seguinte os arts. 9° c 17, n . r r , letra b, do mesmo regula
menta:

Art. 9°: « I 5. Os ofllciaes superiores ou capitães, adjuntos dos depar
tamentos e do gabinete) ; em vez de: « 13 majores ... »

« Oito sargentos'», em vez de: « cinco primeiros sargentos amanu
enses do quadro respectivo »,

Art. 17,'11. 1r:
( b) os nomeados para coadjuvarem a execução dos trabalhos da

repartição, dentro e fóra dclla» ; em vez de: « os nomeados para
coadjuvarem a execução dos trabalhos do} Departamento dos Serviços
Auxiliares, dentro e íóra da repartição».

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1909, 88° da Indcpendencia e 21°
da Rcpublíca.

I\JI.o PEÇ,\!\,I1A.

Carlos Eugenio de A. Guimarães.
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DECRETO N. 7.512 - DE 26 DE AG.OSTü DE 1909

Crê" mais uma brigada de infnntarín de guardas nacíonacs na comarca de

Turynssú, no Estado elo Maranhão.

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

Artigo unico . Fica creada na Guarda Nacional da comarca de Tu
ryassú, no Estado do Maranhão, mais uma brigada de infantaria com a
designação de 44", a qual se constituirá de trcs batalhões de serviço
àctlvo, ns. 130, 131 c 1'32, c um ele reserva sob 11. 44. que se organi
zarão com Os guardas qualiílcados nos districtos da referida comarca;
revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 26 ele agosto ele 1909, 88? da Inôependcncia e 21°
da República.

NILO PEf;A:-':UA.

Esmeraldino OLympio de Torres Bandeira.

JJECRETO N. 7.513 --DE 26 DE AGOSTO DE 1909

Abre ao Ministcrio du justíço e xegocíos Interiores o credito especial de 6:600$,

para pagamento de subsidias que deixou de receber Aquilino Leite do Amaral

Coutinho.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o 'tribunal de Contas, TIOS termos do art. 70, § 5°, do regu
lamento approvado pelo decreto n . 2..409, de:23 de dezembro de 1896,
resolve á vista do art. 8° ela lei n. 1.841, de 31 de dezembro de 1907,
revigorado pelo art. 60 da lei n. :2 .050, de 31 de dezembro de 1908,
abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito especial
de 6:600$, para pagamento dos subsidias, relativos aos períodos de I4
de junho a 14 de julho, de 25 de julho a I4 de agosto e de 16 de
outubro a 3 de novembro de I13gI e de 12 a :2C) de maio de 1892, que
deixou de receber Aquilino Leite do Amaral Coutinho, na qualidade
de Senador pelo Estado de Matto Grosso.

Rio de Janeiro, 36 de agosto de 1909, ggo da Independencia e 2.1e

da República.

NILO PEÇANHA.

Esmerauiino Olympio de Torres Bandeira.
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DECRETO N. 7.514 _. DE 26 DE AGOSTO DE 1909

207

Abre ao Ministério da justíca e Negocias Interiores o credito especial de '23:400,~.

para pagamento de Iajudas de custo e de subsidias que deixou de receber

Joaquim José Paes da Silva Sarmento.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do regu
lamento. approvado pelo decreto n. 2.4°9, de 23 de dezembro de 1896,
resolve, á vista do art. 8° da lei n. 1.841, de 31 de dezembro de 1907,
revigorado pelo art. 6° da lei n. 2.0;;0, de 31 de dezembro de 1908,
abrir ao Ministerio da Justiça e Nezocíos Interiores o credito especial
de 23:400$, para pagamento das ajudas de custo de 1891, 1892 e 1900
c dos subsidias, relativos aos periodos de 18 de dezembro de 1891 a 22
de janeiro de 1892, de 13·de maio a 30 de dezembro de 1900 e deb5
a 2B de fevereiro de 1902, que deixou de receber, na qualidade de Se
nador pelo Estado do Amazonas, Joaquim José Paes da Silva Sar
mento.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1909, 88° da Independencia e 2[~
da Republica ,

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino:Olympio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 7.5'5 - DE 26 DE AGOSTO DO '9°9

Abre ao Ministério da justiça e Negocias Interiores o credito especial de 1 :200$

para pagamento de ajudas de custo que deixou de receber o marechal josé

Scmcao de Oliveira.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do regula
mento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de 1896,
resolve, á vista do art. 8° da lei n. 1.841, de 31 de dezembro de 1907 ,
revigorado pelo art. 6° da lei n.· 2.050, de 31 de dezembro de 19ü8,
abrir ao Ministerio da Justiça c Negocias Interiores o credito especial
de 1:200$, para pagamento das ajudas de custo que o marechal José
Semeão de Oliveira deixou de receber em 1890e 189T, na qualidade de
Senador pelo Estado de Pernambuco.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1909, 88° da Indepcndencia e 21°
da Republica.

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.
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DECRETO N. 7.516 - DE 06 DE AGOSTO DE 1909

Abre ao Mínisterío da Justiça e Negocias Interiores o credito especial de 7:325$

para pagamento de ajudas de custo de subsidias que deixou de receber

Rauliuo Julio Aclolpho Horn.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do regula
menta approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de 1896,
resolve, á vista do art. 8° da lei n. 1.841, de 31 de dezembro de 1907,
revigorado pelo art. 6° da lei n. 2.0.)0, de 31 de dezembro de 1908,
abrir ao Ministerio da Justiça c Negocies Interiores o credito especial
de T325$ para pagamento das ajudas de custo de 1891 c 1893 e dos
subsidies relativos aos períodos de 15 de Junho a 12 de julho e de 16
de outubro a 3 de novembro ele 1891, de 3a I4 ele maio de 1893 e de
7 de maio a 7 de junho de 1894, que deixou de receber Raulino Julio
Adolpho I-10m, na qualidade de Senador pelo Estado de Santa Catharina.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1909, 8So da Independencia e 21°
da República.

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino ·Olympio de Torres Bandeira.

DE0RETO N. 7.517-DE 26 DE AGOSTO DE 1909

Abre ao Mínistcrío da Justiça e Negocias Interiores 0- credito especial de

8:875S, para pagamento de ajuda de custo e de subsidies que deixou de

receber Generoso Marques dos Santos.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do regula
mento approvado pelo decreto 11. 2.409, de 23 de dezembro de 1896,
resolve, á vista do art. 8° da lei n. 1.841, de 3' de dezembro de 1907,
revigorado pelo art. 6° da lei n. 2.050, dc-gr de dezembro de 19()8,
abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito especial
de 8:B75$, para pagamento da ajuda de custo de 1891 e dos subsidias,
relativos aos períodos de 15 de junho a Lj. de julho, de 16 de outubro
a 3 de novembro e de 18 a 31 de dezembro de 1891 I de I a 22 de janeiro
de 1892, de 3 a 33 de maio e de 16 a 25 de setembro de 1893. que
deixou de receber Generoso Marques dos Santos, na qualidade de Se
nadar pelo Estado do Paraná.

Rio de Janeiro, :16 de agosto ele I90), 8"8° da Iudcpendcncia e.2[0
da Rcpublica.

NILO PEÇANIlA.

Esmeraldino Olynipu: de Torres Bandeira.
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DECRETO N. 7.518-D8 26 DE AGOSTO DE 1909
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Abre ao Mínístcrío da Viação e Obras Publicas o credito de 150:0005 para

melhoramentos da Quinta da Boa Vista, no Ijistricto Federal.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização constante do n. I, lettra /l, do art. 16 da lei n. 2.0$0,
de 31 de dezembro de I908, decreta:

Artigo uníco. Pica aberto ao Minísterio da Viação c Obras Publicas°credito de 150:000$ para conservado e saneamento da Quinta da Boa
Vista, no Districto Federal. '

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1909, B8r> da Independencia e 21 0

da República.

NILO PEÇANHA.

Francisco $á.

DECRETO N. 7.519 - DE 26 DE AGOSTO DE 1909

Substitue a clausula V do contracto celebrado entre o Oovcrno Federal c a

"J3rasil Grcat Southcrn Ruüway Company, Limited» para a construcção

do prolongamento da Estrada de Ferro de ltaqni a S" Borja, no Estado
do Rio Grande do Sul.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, atten
dendo ao que requereu a Brasil Great Southern. Railway' Company',
Limited, contractante da construcção e arrendamento do prolongamento
da Estrada de Ferro de Itaqui a S. Borja, no Estado do Rio Grande
do Sul, decreta:

Artigo unico. Fica substituída a clausula V do contracto auto
rizado pelo decreto Il. 7.122, de 17 de setembro de 1908, pela seguinte:

« Clausula V - As obras e trabalhos executados serão medidos e
avaliados, provisoriamente, de mez em mez, applicando-se a tabella de
preços a que se refere o decreto n. 5.548 e a portaria de 6 de junho
de 1905, devendo o pagamento ser feito dentro de 30 aias, contados
do em que as respectivas medições e avaliações provisorias, depois
de expressamente acceítas pela" companhia ou seu procurador ou -pre-
posto, forem approvadas pelo Governo. _

Para calculo definitivo do valor de toda. o material importado elo
estrangeiro, constante de orçamento previamente approvado pelo
Governo, servirão as facturas competentemente visadas das fabricas
fornecedoras, accrescidas das despezas complementares, reconhecidas
pelo Governo, não podendo, porém, exceder ao do orçamento alludldo.
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Esses preços serão convertidos em papel, applicando-se a taxa
média do cambio do mez respcctivo c não snffrerão mais alteração
por occasião das medições finaes.

O pagamento desse material será feito dentro de 30 dias con
tados do em que tiver sido o material acceito pelo Governo. ))

Rio ele Janeiro, 26 de agosto de 1909, 88° da Indepcndencia e
'2 [O da República.

NILO PEÇ;ANI-IA.

Francísac &i:.

DECRETO N. 7.520 - DE: 26 DE AGOSTO DE 1909

Autortxe a celebração do contructo com Joaquim Garcia ó, Comp. para o serviço

de navegação a vapor entre o ruo ele janciro.c Paraty.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização contida no n. XIII do art. 16 da lei n . 2.050, de 31 de
dezembro de 1908, decreta:

Artigo unico. Fica autorizada a celebração do contracto com Joa
quim Garcia & Comp. para o serviço de navegação a vapor entre os
portos do Rio de Janeiro e Paraty, mediante as clausulas que a este
acompanham e vão assígnadas pelo ministro e secretario de Estado
da Viação e Obras Publicas.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1909, 88° da Indcpeudcucia e 21°
da República.

NILO PEÇANHA.

Francisco Sá.

Clausulas a que se refere o decreto n . 7.520, desta data.

Os contractantes obrigam-se a realizar tres viagens redondas men
saes, sendo' duas com partidas fixas e uma conforme as necessidades do
commercio do Rio de Janeiro a Paraty, com escalas por Mang'aratiba,
bahia do Abrahão d Angra dos Reis.

Obrigam-se mais a fazer, em vez destas, quatro viagens redondas,
mensaes, sendo duas com partidas fixas e duas variáveis, porém, obriga
torias, depois de augmentarem o numero de navios de sua propriedade.

II

Os navios a empregarem-se no serviço da navegação serão, no mí
nimo, em numero de dons, e as suas condições serão verificadas peja
Inspectoría de Navegação.
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Os ccntractanrcs obrigam-se a apresentar dentro do prazo de 18
mezes mais um navio,' pelo menos, apropriado a esta navegação. e com
as accommcdações e conforto necessários ao uso dos seus passageiros e
C0111 camaras írígoríflcas.
. O plano para construcção deste navio e de outros que venham a
adquirir será submettido previamente á apprcvação do ministro da
Viação c Obras Publicas.

III

Os contractantes obrigam-se a iniciar o serviço de navegação dentro
do prazo maximo de 30 dias, contados da data da assignatura do con
tracto, empregando navios apropriados aos portos de escala, com accom
modações para passageiros de camara c ele próa , COm porões para ISO
toneladas de carga, apparclhados com O conforto e segurança communs
aos paquetes costeiros.

IV

Os navios g-osarão dos privilegias e isenções de paquetes, sendo,
porém, sujeitos aos regulamentos de Policia l Sauoe, Auandegu e capi
tanias de portos. Gosarão também da isenção de direitos alfandeg'arios
para os artigos e generos que não tenham similares na producção do
paiz ; para eflectividade da isenção apresentarão os contractantes, com
anteccdencia, uma lista ao Governo do que tiver de ser importado para
cada semestre, a qual será verificada pela Inspcctona Geral de Nave
gação, que passará o preciso certífícado ,

v

_As tabellas de passagens e fretes .serão apresentadas á approvação
do Governo, dentro do prazo de 30 dias , contados da data da assígna
tura do contracto, devendo ser os fretes para os generos de producçâo
nacional os mais reduzidos. '

Essas tabellas não serão alteradas e serão revistas de dous em dous
annos.

VI

Os dias e horas de partida, o tempo de demora em cada porto da
escala e duração da viagem serão regulados de accôrdo com o inspector
geral da Navegação e sujeitos á approvação do Governo.

VII

Os contractantes obrigam-se a transportar nos seus paquetes gratui
tamente:

1", o inspector geral e físcaes da Navegação, quando em serviço.;
2", a empregado encarregado do serviço postal;



302 ACT05 DO PODER EXECUTIVO

3°, as malas do Correio, nos termos da legislação vigente, fazen
do-as conduzir de terra para bordo e vice-versa, passando e exigindo
recibo;

4°, os dinheiros publicas, na fórma das leis em vigor;
5°, osobjectosremettidos á Secretaria de Estado da Viaçãoe Obras

Publicas, ou quacsqucr repartições a ella annexas, e os destinados ás
exposições oífíciaes ou autorizadas pelo Governo;

6°, as sementese mudas de plantas destinadas aos jardins e estabe
lecimentos publicas ou remettidas por sociedades de agricultura ou pelo
Governo para distribuição gratuita.

VIII

Os contractantes obrigam-se a conceder em seus paquetes trans
porte, com abatimento de 50 c sobre o preço das respectivas tabellas,
para força publica ou escolta conduzindo presos e com 30 % para qual
quer outro transporte por conta da União ou dos Estados.

IX

Alémdas vistorias exigidas pela legislação em vigor, ficarão os
navios dos contractantcs sujeitos ás que, a juizo da Inspectoria de Na
vegação, se julgarem necessarias.

X

Em caso de interrupção total ou parcial do serviço por mais de
um mez e não sendo por força maior, devidamente comprovada, per
derão os contractantes. o direito ao recebimento da subvenção mensal
e pagarão mais uma multa, correspondente á metade da renda bruta
mensal, calculada pela médiados tres mezes anteriores, ou, si o Go
verno preferir, mandará fazer á sua custa as viagens, indemnizando-o
os contrnctantcs de todas as despezas e.mais 50 % das mesmas como·
multa.

Si a interrupção se prolongar por mais tres mezes, exceptuados os
casos de força maior, caducará o contracto, ficando, além disso, obri
gados oscontractantes ao pagamento de uma multa de 50 o da sub
venção annual,

XI

o Governo poderá occupar temporariamente todos ou parte dos
paquetes dos contractantes, indemuizando-os <da renda liquida que
couber a cada um dos navios occupados, avaliada pela média das
viagens realizadas nos 10 meze,s que precederem a occupação.
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XII

303

Os contractantes deverão apresentar á Inspectoria Geral de Nave
gação, mensalmente, quadros estatísticos minuciosos, conforme o ruo
dela que esta lhes apresentar, sobre o movimento de passageiros e
cargas, discriminando-as quanto á qualidade, peso, volumes e fretes
recebidos, por fórma a se poder computar com exactidão a renda de
cada viagem.

Apresentarão igualmente uma relação, por fórma menor, das des..
pezas de cada viagem, de modo a servir de base ao calculo do que se
mestralmente houver de importar com isenção de direitos alfandegarios,
segundo preceitua a clausula IV.

XIII

Salvo caso de força maior, devidamente justificada e acceita pelo
ministro da Viação e Obras Publicas, ficarão os contractantes sujeitos ás
seguintes multas:

Ia, da quota da subvenção correspondente a cada viagem, pela sup...
pressão de qualquer deI1as, e mais 50 o sobre a referida quota;

2"', de IOO$ a 200$, além da perda da subvenção respectiva, no caso
de interrupção da viagem encetada; si, porém, a interrupção fór por
força maior, não se verificará a multa, mas os contractantes perceberão
apenas a subvenção correspondente ao numero de milhas navegadas;

. 3a, de 50$ a IOO$ pelo período de cada I2 horas excedidas á que
fór marcada para sahida j

4a , 'tle IOO$ a 200$ pela demora da entrega ou máo acondiciona..
mento das malas do Correio, e de 500$ no caso de extravio;

5", de IOO$ a 300$, por infracção ou inobservancia de qualquer das
clausulasdo contracto para.a qual não haja multa especial.

As multas serão impostas pela Inspectoria Geral de Navegação,
com recurso para o ministro da Viação e Obras Publicas, e deverão ser
pagas no Thesouro Federal, no prazo maximo de Ia dias, ou descon..
tacas das quotas de subvenção que os contractantes tenham a receber.

XIV

No caso dos vapores se tornarem imprestáveis para a navegação
ou se perderem em sinistros, os contractantes obrigam-se a Immedia
tamente substituil-os por outros que se approxlmem o mais possível das
condiçõesexigidas para o serviço da navegação.

A substituição feita nessestermos só se tornará effectiva si, a juizo
da Inspectoria de Navegação, os novos navios forem julgados capazes
de bem satistazer as necessidades do serviço. No caso contrario, ficarão
os contractantes obrigados a adquirir, dentro do prazo maximo de um
armo, outros que reúnam aquellas condições, caducando °contracto si
dentro do prazo fixado acima não se tiver dado a substituição.
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xv

A não observancía das clausulas UI e XIV dará lagar â rescisão do
contracto , não podendo os contractantes reclamar indemnização alguma
por prejuízos que dahi lhes possam advir.

XVI

, . Em retribuição dos .serviços especificados, os contractantes rece
berão uma subvenção de 40:000$, por anno, paga em prestações mensaes
pelo Thesouro Federal, mediante requerimento acompanhado de um
certificado do administrador do Correio e do auestado do inspector da
Navegação.

XVII

Para as despezas de fiscalização, os contractantes entrarão, adean
tadamente, para o 'Thesouro Federal com a importancia de 600$
semestraes.

XVIII

Em caso de desintelligencia entre os contractantes e o Governo
sobre qualquer das presentes clausulas, será a questão decidida por
arbitramento .

XIX

Como caução do contracto, no aeto da assígnatura do mesmo
apresentarão os contractantes o certificado do Thesouro Federal
de nelle terem feitodeposito de 5:0000$000.

XX

o presente serviço de navegação será pelo prazo de cinco annos,
contados da data da asslgnatura do contracto, podendo ser o contracto
prorogado, si ao Governo assim convier.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1909.
Francisco Sá.
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DECRETO N. 7.521- DE 26 DE AGOSTO DE 19°9

30tJ

Abre ao Minístcrío da Viação e Obras Publicas O credito de :;so:()()ojl, para

occorrcr as dc spcaas do prolongamcnro da Estrada de Ferro, de Baturitó

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil usando
da autorização contida no art. 29 da lei n. :! .050, de 31 de de
zembro de 190B, em virtude do qual continua em vígor o n. XX,
do art. 17 da lei n. 1.145, de 31 oe dezembro de 1903, decreta:

Artigo uulco, Fica aberto ao Ministerio da Viação e Obras Pu~

blicas o credito de 250:000$, para Decorrer as despezas do prolon
gamento da. Estrada de Ferro de Baturlrc.

Rio de ]a.neiro, ~6 de agosto de 1909, ~_mo da Independcncia e
:';1 0 ela República.

K1LO PEÇANllA

Francisco Sá

DECRETO N. 7.522 - DE 26 DE AGOSTO DE 19°9

COllccJ"ê autorização á Paul J. Chnstoph Co. para funccionnr na Rcpubllca

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazít, atten
dendo ao que requereu Paul J. Cristopn Co o, devidamente represen

tada, decreta:
Artigo uníco, E' concedida autorização á Paul J. Cristopti C' para

funcclon.ir na República, com os estatutos que apresentou, mediante
as clausulas que a este acompanham, assignadas pelo ministro de Estado
da Agricultura, Industria e Cornmercío e ficando a mesma companhia
obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1909, 118° da Indepcndencia c
21° da República.

NILO PEÇA1\IIA.

A. Candido Rodrigues
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~lausulas que: acompanham o-decr-eto- 11;· '7 ~522-, desta data

I

A-Paul J,Cf'istoph.& C. o é obrigada a ter 'um representante no
Brazil com plenos c illimitados poderes para tratar e definitivamente
resolver' as- ,questões -que se suscitarem, quer com-o Governo" 'quer
com particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial pela
companhia."

II

Todos. os actos quepratícar no Brazíl ficarão sujeitos unicamente
ás .rSSp.cctivas. lei~.~. regulamentos e à jurisdicção de seus tribuna,cc
judiciaríos ou administrauvosv sem que, em tempo algum, possa a refe
rida companhia reclamar. qualquer. cxcépçãofundada em seus estatutos,
cujas disposições não poderão servir de base para qualquer reclamação
concernente á execuçãodas obras ou serviços <L que clles se referem.

!lI

Pica: dependente .dc :autorização: -do Governo qualquer alteração
que,a, companhia tenha de fazer 110'5 respectivos- estatutos. Scr-lhe-ha
cassada a autorização para íuncciouar na República si infringir esta
clausula.

IV

Fica entendido que a autorizaçãoé.dada sem prejuízodo 'principio
de achar-se a companhia sujeita ás disposições do direito nacional que
regem,as sociedades -_ anonymas.

v

A infracção de qualquer das clausulas para a qual não esteja com
minada pena especial será' punida com a multa de I :000$ a ;;:000$ e,
no caso de reíricídencla, pela cassação da autorização concedida pelo
decreto em virtude do qual baixam as presentes clausulas,

Rio de janeiro, 26 de agosto de 1909.- A. Candido Rodrigues.
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'I'ranscnipção. dos. estatutos da «Paul J .._Chistoph & ,C.o),)~ retanva,
mente á junta de directores e offíctaes

DIRECTORES

. . Os negocies- da. companhia serão- dirigidos por uma. junta' de tres
direciores, que devem. ser accionistas: registrados, e taes directores
devem agir como uma junta, reunindo-seregularmente por maioria- da
mesma, podendo a mesma adaptar taes regras para a dírecção 'de -suas
reuniões e gestão dos negocias da companhia que lhes parecerem ra-.
zoaveis, não indo de encontro quer com os estatutos, quer com as leis
do Estado de Nova York,

As reuniões ordlnarlas da junta de directores devem realizar-se na
primeira segunda-feira de junho e na primeira segunda-feira de janeiro
de cada anno,e as extraordínarías podem ser convocadas pelo presidente.

Em qualquer reunião da junta de dírectores a maioria da mesma
deve constituir o quorum legal para a transacção de negocies e em taes
reuniões' cada director terá direito a um voto, independente do numero
de acções do capital da companhia que elle possa possuir;

OFFICIAES

Os oífíciaes elacompanhia serão: um presidente, 11111 vice-presidente,
um thesõureíro.e um secretario, porém, aspessoas occupando os logares
de presidente.evice-presidente, respectivamente, podem tambem .occupar
os cargos. de thesourelro e secretario, respectivamente. O presidente
o vice-presidente devem ser di-ectores da companhia.

O presidente deverá:

a) presidir a' todas as reuniões da junta de directores ;
b) fazer e assignar todos os contractos, e accórdos e verificar que

elles sejam -propriamente levados a effeito j
c) assignar todos certiücados de acções da companhia i'
d) fazer cumprir os estatutos e executar todos os actos inherentes

á sua posição de presente, ou os que são autorizados ou requeridos por
lei.

O vice-presidente deve durante a ausencia ou impossibilidade do
presidente, cumprir todos os deveres deste, segundo determinam os es
tatutos.

Ossecretano deverá:

a) lavrar as actas das reuniões da-junta de directores, bemcomo
das de accionistas, em livros apropríados para esse fim ;

b) dar e administrar todos os avisos da cornpànhia;
c) ser o depositarío do archívo e sello, usando deste quando fôr

necessario ;
d) guardar os livros de cautelas e transfcrcncias de acções ;
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e) assignar também com o presidente todas as cautelas de acções
assignadas por este;

1) tomar a seu cargo toda a correspondencia e cumprir com todos
os deveres inhcrentes a seu cargo.

O thesoureíro deverá:
a) ser o depositario e responsavel por todos Os fundos e valores da

companhia, depositando tocos os' fundos em nome da mesma compa
nhia em taes bancos que os directores designem';
. ~) assígnar todos Os cheques, letras C, ordens .para pagamentos de

dinheiros :
c) exhibir, em horas razoáveis, a qualquer director Ou accionista,

durante o trabalho, seus livros e contas toda vez que lhes sejam pe
didos;

d) apresentar um relatado das condições financeiras da companhia
a cada reunião declarada da junta de directores, si assim lhe fôr pedido,
e um completo relatorio financeiro na reunião ann1.131 de accíonístas.

e) agir como gerente g'eral da companhia no seu escriptorio prin
cipal e estar em immediato governo do negocio;

f) cumprir geralmente todos os deveres inherentes ao cargo de
tbcsourcírc.

Na reunião da junta de directores da Paul}. Chriuopli CO realí
zada no escriptorio da companhia, na cidade de Nova York, aos :2 dias
de junho de 1909, foram eleitos, devidamente, offlclaes da mesma os gê
guintes Srs. : Presidente e thesourciro, OUo Christoph; vice-presidente,
I-Ioratio vy. St. john; secretario, Leon N. Bensabat.

Certificado correcto :
Otto Christoph, presidente c thesoureiro e director .
u. VI. S.· John, vice-presidente e dírector.
Metcalf B. ilatch. dírector.
Estados Unidos da Amerícaelo Norte.
Consulado Geral elo Rio de Janeiro.
Reconheço a firma da corporação por acçõcs Paul J. Cltristoph o

por.:o Sr. Otto Christoph, presidente e thcsoureiro e director; B. VV.
St. john, vice-presidente e director ; c Metcalf B. Hatch, director. Em
testemunho da verdade.

Rio de janeiro, Brazíl, 4 de agosto de 1909.-- George E. An~

derson, consul geral.
Secretaria das Relações Ex teríores - Estados Unidos do Brazil ,
Reconheço verdadeira a assígnatura do Sr. George E. Anderson,

consul geral dos Estados Unidos da Amcríca.
Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1909.- Pelo dircctor geral, L.

L. Fernandes Pinheiro.

Certificado de corporação da Paul J. Cbrístopl: C' .

Nós-abaixo assígnados, todos de maior idade e dos quaes dons
terços sendo cidadãos dos Estados Unidos. da America .e um dos
mesmos residente no Estado de Nova York, desejando organizar
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uma corporação por acções, de accordo com as provisões da Lei
de Corporações Cornrncrciaes do Estado de Nova York, pelo pre
sente fazemos, assiguarnos, reconhecemos c archivamos este ccrti
ficado para os fins seguintes:

Primeiro - O nome da corporação proposta será «( Paul J . Chris
toph Co.

Segundo - Os fins a que a mesma se destina são os seguintes:
Manufacturar, comprar, vender, exportar, importar e de qual

quer outra fórma negociar em qualquer mercadoria, objectos e ar
tigos, taes como os q!Je são, ou possam, ser, motivo de relações
commerciaesentre os Estados Unidos ,e paizes da America do Sul,
agir corno representantes, agentes e corretores para fabricantes e
negociantes, SOb commlssão ou qualquer outra base cornpensativa,
comprando, vendendo, cxportanco.Tmportando ou de qualquer outra
fórma negociando em artigos de todas as qualidades, objectos e merca
doria; comprar, adquirir, possuir, reter e dispor de quaesquer acçõcs,
apólices ou qualquer outro titulo de divida de qualquer corporação do
paiz ou de fora dclle, e emittir, em troca elos mesmos, suas accões,
apolíces ou quacsqucr outras obrigações; tomar, adquirir, comprar,
reter, possuir, alugar, arrendar, vender, trocar, hypothecar, fazer bem
feitorias e de qualquer outra forma negociar c dispor de toda e qual
quer propriedade movel e immovel, seja ella qual fór, ou que coincida
por acaso ou que seja usada emconnexão com os supradítos negocias,
quer neste Estado, ou em quaesqueroutros, ou em paizes estrangeiros,
autorizados a ser levados a effeito ou dirigidos sob as Leis ele Corpo
rações Commerciaes do Estado de Nova York.

Terceiro - O capital em acções é de 30.000 dollars.
Quarto - O numero de acçõcs do capital é de 300 acções do valor

par de 100 dollars cada uma e a importancia do capital com o qual
esta corporação iniciará os seus negocias é de 30.000 dol1ars.

Quinto - O seu principal escriptorio d~ negocio será estabelecido
no burgo de Manhattan, cidade, condado e Estado de Nova York,

Sexto - A sua duração será de roo armas:
Sétimo - O numero de seus dircctores será de tres, sendo cada

qual um accíonista, tendo, pelo menos, uma acção.
Oitavo - O nome e endereço postal dos dircctores para o primeiro

anno são os seguintes :
Nomes Endereço postal

OUO Christoph.......... 5 Beekrnan Street, cidade de Nova York
Metcalf B. Batch........ 5 Beekman Street, dito dito.
Horatio vV. SI. John , . . . 37 Pcarl Street dito dito .

Nono - Os nomes e endereços postaes dos subscriptorcs deste cer
tificado c uma declaração do numero de acçõcs do capital que cada qual
se submcttc a tomar nesta corporação são os seguintes:

Nomes

Otto Christoph ..•.•
Metcalf B. Hatch •.
Horatio W. SI. John

Endereço postal Acções

5 Beekrnan Street, cidade de Nova York. 298
5 Beekman Street, dito dito......... I
37 Pearl Street, dito dito..... I



310 AeTOS DO PODER EXECUTIVO

Em testemunho do que fizemos, .assígnamos, reconhecemos e-ar"
chívamos este certificado em duplicata.

Datado a9s 24 dias de março de ,19°9' _ ',_ ,_ _.
Em presença-de E. E jones, OtroChrtstoph (sel1o).
Metcalf B. Hatch (dito).
Horatio W. St . Jogn (dito).

Estado, cidade c condadode Nova York(
(S8

Burgo de Manhattan (
Aos 24 dias de março de 1909 appareceram pessoalmente _perante

mim Otto Chrístoph, Mctcalf B. Hatch e Horarío W. St. j ohn, todos
de mim conhecidos como os individues aqui dcscriptos, que fizeram c
essignarem o supradíto certificado e conjunctamente executaram o
mesmo para. os fins nelle postos em evidencia.

Wm. V. Zipser, commíssario de cscrípturas.
Cidade de Nova York ,

Certificado correcto :

Oito Cnríetopb, presidente e thesoureiro e director.
H. lV. St. john, vice-presidente e dircctor,
Metcal] B; Hiucli, director ,
Estados, Unidos da' América do Norte.
Consulado gcraí.no Rio-de Janeiro.
Reconheço a firma da corporação por acções Paul J. Christoph C'.

por os' ?rs. OUo Chrístoph, presidente e rhesoureiro ev direclor; H,
'VV. St . j ohn, vice-presidente edirector, e Metcalf B. I-Iatch, dírector ,
,Emt~s:temtinho da verdade. Rio de jaileiro, agosto, 4 de 1909.

Georg« E. Anderson, consul geral.
Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. 'George E ~ Anderson,

consul geral dos Estados Unidos da America.

Rio de Janeir.o, 5. de agosto de 1909".:'- Pelojdirector geral, L.
L. Fernandes Pinheiro,

DECRETO N. 7.523 - DE 26 DE ",;o8TO DE 1909

Rendida a carta-cpaténtc de privilegio de invenção n. 4,:499, de I:; de janeiro de

1906, c~ncc~lida á Maxim-ino Pinto l\'1cnde's para «um llOVÓ systemn de.escada

portátil para casas de ncgoctos» c que fora declarada caduca pelo decreto

u, 7'4f9, de ar de maio ele 19°9_

o Presidente da Rcpubllca dos Estados Unidos do Brazü, atten
dendo ás razoes apresentadas por Maxirnino Pinto Mendes. e -que jus
tificam sua pretenção, decreta:

Artigo nnico. Fica.revalidada-a carta-patente de,pri:vilcg.o-io. de in..'.
venção 11. 4.499, de 13 de janeiro de 1906, concedida- a ~laximi.no
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Pinto Mendes para «um Dava systema de escada portátil para casas de
'negocios»:e que fôra a requerimento de Manoel da Motta Moraes de
clarada caduca pelo decreto TI. 7 _419, de 2I de maio de '19°9'

Rio de ]a:neiro;20,'dc agosto de 19°9, ~.m0 Ela Independcncia e 21°
da Republica.

NILO PEÇANHA.

A. Candido R.odr.ig.'lIcs.

DECRETO N. 7.525-m:- 2 DE SETEillBRO DB'T909

Estabelece premies para as unidades de ortílbaría , guarnições etcpeça e praças

qllC melhores notas obtívcrcmnos exercícios de tiro de guerra

o Presidente da Repuhlica elos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização que lhe confere ° art. 13,alinca e.: da Ici n , '2.050, de
31 de dezembro de 19081 resolve estabelecer premias para galardoar os
regimentos de artilharia de campanha, nestes as baterias, a guaruíção
de peça de cada bateria, e, nos batalhões de artilharia de-posição, de pre
íerencla sobrealvos moveis, as guarnições de peça que houverem ob
tido melhores notas nos exercícios práticos de tiro de.guerra, correndo
a despeza pela verba 15, n , I, do .art. 12, da citada lei, e observan
do-se as seguintes disposições:

Art. 1. o Os premies serão objectos de valor artístico "e pecuníarío.
além dos .que estão estabelecidos no capitulo >::JY, do regulamento
para instrucção e 'serviço interno dos corpos do 'Exercito.

Art. '2. o Para a obtenção destes premias, se farão annualmente
concursos entre as unidades independentes de artilharia a que se refere
o dito artigo, alinca c, e nestas entre as baterias, guarnições de pe\8
e artilheiros.

Art. 3. o O concurso entre os regimentos de artilharia 1 os grupos
isolados, as baterias independentes e as de obuzeiros constituirá o
grande campeonato de artilharia, a cujo vencedor se entregará,' como
premio, um 'objecto de arte de grande valor. , '.

Art. 4. o A' bateria, IlOS regimentos e grupos independentes, ou á
guarnição, nos batalhões de artilharia e baterias independentes e de
óbuaeíros, que houver vencido no- concurso entre as outras da unidade
a que pertencerem, se dará, como premio, um objecto de arte, tambem
de valor.

Art. 5. o Estes objectos serão, em um e outro caso, conservados
pelo vencedor até ao concurso seguinte.

Art. 6. o Ao vencedor em tres concursos consecutivos será en
tregue definitivamente'ü·premio que tiver obtído ;
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Art. ';. o A's guarnições de artilharia e aos artilheiros vencedores
nos concursos serão concedidos os seguintes .premios pecuniarios:

a) de 20$ e 15$, mensalmente, durante um anuo, sendo de 20$ ao
chefe de peça, de rS$ ao apontador e de igual quantia, repartidamente,
entre os demais serventes da guarnição da peça que houverem obtido
a melhor media total nos acertos ao alvo em cada bateria;

b) de 100$. 50$ e 30$, pagos de' uma só vez aos artilheiros que, em
cada bateria, obtiverem os tres primeiros legares na porcentagem de
acertos ao alvo; .

c) de 50$ concedidos mensalmente, durante um anue, aos tres ar
tilheiros apontadores que, entre todos os outros, obtiverem o primeiro
logar nos acertos ao alvo, com canhões de campanha, de posição c obu
zeiros, respectivamente;

1.1) de 20:) réis, 500 réis e 1$ aos apontadores para cada acerto ao
alvo, com canhões de campanha, de posição e obuzes.

Art. 8. ° O Grande Estado-Maior do Exercito apurará o resultado
dos concursos c fará a classificação dos atiradores.

DECRETO N. 7.524 - DE 31 DE ACWSTO DE 1909

Abre ao Ministcrio das Relações Exteriores o credito de 176:501)$, ouro, sup
pícmcntar Ú XlI consig-nação da verba 7:1 do art. (1) da lei 11. 2.050, de :)T de

dezembro de ICyf;

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil

Usando da autorização concedida pelo decreto legislativo TI. 2.°91,
desta data,

Decreta:

Artigounico. Fica aberto ao Ministerio das Relações Exteriores
o credito de 176:500$, ouro, supplementar á Ia. consignação da verba
7~ - extraordinárias no exterior - do art. 7° da lei n. 2.050, de 3[
de dezembro de 1908.

Rio de Janeiro, 3 I de agosto de 1909, 88') da Independencia e
21° da República.

NILO PEÇANUA.

Rio- Branca.



ACTQS DO PODEI:' EXECUTIVO

DECRET'ü N. 7.526 - .DF.: 2 DE SETE~IBRO DB 1909

313

Abre ao Mínísterío da Icazcnctao credito de 4?:25tSUI9,supplcmcntar á verba 9Cl

- Recebedorin da Capital Federal.-, do orçamento vigente.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização contida no art. 39 da lei n. s.di3, de 30 de julho
ultimo:

Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda' o credito de 47:351$019,
supplernentar à verba 9ll. - Recebedoria da Capital Federal - do art. 32.
da lei 11. 2.°5°0 ) de 31 de dezembro de 1908, afim de occorrer ao aug
monto da despeza consequente da execução, no corrente exercicio, da
mencionada lei n. '2.083, sendo 39: 251$019 para as despezas do pessoal e
8:000$ para as de material, assim discriminadas por sub-consignações: 
,Expediente, 3:000$; - Moveis, 2:000$ - Diversas; dcspczas, '3:008$000.

Rio de Janeiro, '1 de setembro de 1909, 88° da Iudependencía e
2 l° da Republica.

NILO PEÇANIIA.

Leopoldo de Buihôes.

DECRETO N. 7. $27 - DE 2 DE SETE'lBRO DE 1909

Abre ao 1l1inisterio da Paacnda o credito de 5:050$33i, supptcmcntar á verba

:20n _ Empregados de repartições e rogares oxtinctos - do orçamento vigente.

o Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização contida no art. 39 da lei n . :2.783, de 30 de julho ultimo:

Resolve abrir a> Ministerlo da Fazenda o credito de 5:919$334,
supplementar á verba 20"" - Empregados. de repartições e .logares ex
tínctos - do art. 32 da lei n. 2.050, de 31 de dezembro de 1908,
afim de occorrer ao pagamento dos vencimentos do director da Rece
bedoria. do Rio de Janeiro até, 31 de dezembro do corrente anuo, em
virtude do disposto na mencionada lei 11. 2.083.

Rio de Janeiro, :2 de setembro de 1909, 8g" da Iudependencia c
21° da Republíca .

NILO PEÇANl-IA.

Leopoldo de Buüiõe«,
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DECRETO N .. 7.528 -DE 2 DE SCTE,mRO DE 1909

-Abre ao Míntstcrio da Fazenda acredito ele' 207":564S475, snpplcmcntar á verba

7-'.1. ~ Thcsouro Fcdcrat-; do orçamento vigente.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bràxil, usando
da autorização contida no art. 39 da lei n.. 2.083, de 30 de julho ul
trmo:

Resolve abrir ao Mínistcrio da Fazenda o credito de 297:564$475.
supplementar a verba t':.......... Thcsouro Federal-do art. :32 da lei
u, 2.050, de 31 de dezembro de 190B, afim de occorrer ao augmento
da despeza consequentc da exccuçãov no corrente exercicio, da men
cionada lei ll. 2.083, sendo: 275:564$475 para ar -tcspezas de pessoal
e 22:000$ para as de material, assim discriminadas por sub-consigna
ções : - Expediente, 'j 6:000$ - Moveis, 4:000$ - Despesas diversas,
13:000$000.

Rio de Janeiro, 3 de setembro de 1908, 8BO da Independencia e
21° da República.

NILO PEÇA1\I-IA.

Leopoldo de Bulhôe«.

DECRETO N. 7.529 - DE 2 DE SETEMERO DE 1909

Abre ao Mrnístcrío dn Justiça e Negocies Interiores 0, credito supplcmcutar na

ímportancia total de 'lI :31(}5904 á verba 6<1-Secrctaria do Senado - do art. 20

da 1ci \1. 2.050, de]! de dezembro ele 1<)08, 'sendo 16:783$02S para vl'cssoal» e
24=53&$876 para "Material".

o Presidente da Republica dos Estados Unidas do Brazil, usando
da autorização concedida pelo decreto legislativo n. 7.529, desta data,
resolve abrir ao Ministério da Justiça e Negocias Interiores o credito
supplementar na Importaucía total de 41:319$904 á verba 6a - Secretaria
co 'Senado '-'- do'art.2° da lei n. 2.050, de gt de dezembro de 1908,
sendo r6: 783$028 para «Pessoal» destinados: 1I :808$328 ao pagamento
de vencimentos ao ex-dírector Dr. José Bernardes de Serra Belfort,
dispensado do serviço com todas as vantagens por tempo indeterminado,
a contar de 24 de maio de 19°9, sendo: g:083$J28 para ordenado e gra
tificação e 2:725$ para os addicionaes de 30 "!«; I: 243$750 ao paga
mento da differença de vencimentos que compete, de 12 de junho a 31
de dezembro de 1909, 20 ex-offícial e actual archivista Francisco José
Calmon da Gamma, sendo: 995$ para ordenado e gratificação c 24~$750
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para os addícionaes de 25 %; 3:726$ ao pagamento da differença de
vencimentos que compete, em todo °exercido de 1909. ao conservador
da bibliotheca, ex-continuovBazilio Emygdío de Aímeída.eendo.: 3:,240$
para ordenado e gratificação e 486$ para os addicionaes de 15 0/01 é 4$950
para dífferença da gratífíçação addicional a 'que terá direito desdecr de
dezembro de 1909, em que passa a ter 20 % sobre os vencimentos, e
24: 536$876 para material da citada verba.

Rio de Janeiro, '2 de setembro de igog,'88o da Independencia e '~l<l

da República.

Nu.o PEÇANTIA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira,

DECRETO N. 7.5"0 - DE o DG SGTeMBRO DF. IC)ü9

Abre ao Minístcrto ela Justiça c Ncgccíos Interiores o credito cxtrnordínarío
de 2&)S900, para pagamento ele diffcrença ele vencimentos a q uc tem direito

Baaüío Emygdio de Almeida.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazíl, usando
da autorização concedida pelo decreto legislativo TI. 7.53°, desta data,
resolve abrir ao Ministério da Justiça e Negoeios Interiores o credito
extraordínarío de 2°9$900, para oecorrer ao pagamento da differença
de vencimentos a que tem direito o conservador da bibliotheca do Se
nado Federal, Bazilío Emygdio de Almeida, no período decorrido de 4
a 31 de dezembro de 1908.

Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1909, 88° da Independencia e 21°
da Republica.

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino OlymPio de Torres Bandeira.
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DECRETO N. 7.531 - DE :2 DE SETEMBRO DE 1909

Abre ao Ministcrio da Justiça c Ncgoios Interiores o credito especial de m:875$,

para pagamento de suosídtos quc deixou de receber o capitão Raymundo

de Amorim Figueira.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do re
gulamento approvado pelo decreto n. 2,409, de 23 de dezembro de
1896, resolve, á vista do art. 8° da lei n. I .8c.p, de 31 de dezembro de
1907, revigorado pelo art. 6° da lei n. 2.050, de :)1 de dezembro de
1908, abrir acMiuisterio da Justiça e Negocias Interiores o credito
especial de IO:87S$, para pagamento elos subsidias que, no perioao de
I de julho a 22 de novembro de 1899, deixou de receber o capitão
Raymundo de Amorírn Figueira, na qualidade de deputado federal pelo
Estado do Amazonas.

Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1909, 88° da Independencia e 21°
da Republíca ,

NIJ,O PEÇANIIA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 7.532 - DE 2 DE SETEMBRO DE 19°9

Crôa uma brigada de artilharia de guardas nactonacs no munici pio de Bom

Jardim, no Estado ele Pernambuco.

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

Artigo unico. Fica creadn na Guarda Nacional do ruunicipio de
Bom Jardim, no Estado de Pernambuco, uma brigada de artilharia com
a designação de 5\ a qual se constituirá de um batalhão de artilharia de
posição e um regimento _de artilharia de campanha, ambos sob n. 5,
que se organizarão com os guardas qualificados TIOS dístríctos do
referido município ; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 3 de setembro de 1909, 88° da Independencia e 21 °
ela Republíca,

NILO PEÇANIIA.

Esmeraldino Olympw de Torres Bandeira.
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DECRETO N. 7.533 - DE 2 DE SETEMBRO DE 1909

31"1

Rcctíflca a clausula XVI do decreto n. 977, ele 5 de agosto de r(!92, referente a

autorização concedida à Companhia õíogyana para o prolongamento de

sua estrada de ferro ao porto de Santos.

O Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brazi!, atten
dendo ao que requereu a Companhia Mogyana de Estradas de Ferro
e Navegação e tendo em vista o processo da autorização concedida á
mesma companhia para a construcção do prolongamento de uma das
suas linhas ferreas ao porto de Santos, decreta:

Artigounico. Fica rectificada a clausula XVI do decreto n. 977,
de 5 de agosto de 1892, nos termos da seguinte, pela qual é substi
ruída :

Clausula XVI - Fazem parte da presente concessão em tudo a
que a mesma for applicavel e não contrariar as disposições precedentes
as clausulas V, VI, VlI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI,
XVII, XXIV, XXV, XLII e XLIII, no decreto n. 8.888, de 17 de
fevereiro de ]883,

Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1909, U8° da Independencia e
21° da República.

NILO PEÇANIIli..

Francisco Sá.

DECRETO N. 7·534-DE 2DE SETEMBRO DE 1909

Substitue a clausula VI do decreto n . 917, de 5 de agosto etc ri}:;:::, referente a
linha Icrrca de Ressaca a Santos.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazll, atten
dendo ao gue requereu a Companhia Mogyana de Estradas de Ferro
e Navegação, concessíonaría da linha férrea de Ressaca a Santos,
em virtude do decreto n. 977, de 5 de agosto de 1892, decreta :

Artigo uníco. Pica substituída a clausula VI do referido decreto
n. 977, de 5 de agosto de 1892, pela seguinte:

A linha será de via singela, desde Mogy-Mirim até ao alto da
Serra, e de via dupla desse ponto até a cidade de Santos, ficando ao
Governo o direito de ordenar a duplicação naquelleprimeiro trecho
quando o julgar conveniente às necessidades de trafego.



Acros DO PODER EXECUTIVO

o raio minimo serú de I 50 metros e a declividade máxima de
2 %

, excepto na Serra do Mar, onde a companhia poderá applicar
systema especial, approvaão pelo Governo, ultrapassando .c declive
de 2 "t.,

Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1909, SUO .da Independencia-e
21° da República.

NILO PEÇANHA.

Francisco Sá.

DECRETO N. 7.535 -DE 2 DE SETE,mIW DE 1909

Abre ao Mínístcrío da Viação e Obras Publicas o credito de r.oco.ooog, para

occorrcr ao pagamento da quantia correspondente à medição, dos 111a

tertaes recebidos do cstreugcíro, no corrente anuo, pela «Madcíra-Mamorc

Ruilway Compnny "

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização que lhe confere o art. rv do decreto n , 1.180, de 25 de
fevereiro de 1904, decreta:

Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Viação e Obras Pu
blicas o credito de r .000:000$ para occorrer ao pagamento da-quantia
correspondente, á medição dos materiaes recebidos do estrangeiro, no
corrente .ànno, pela Madeira- ,Mamoré .Railway Compan», nos termos
do paragrapho único da clausula XVIII do respectivo contracto de
construcção , de que é cesslonaria a mesma companhia, e a que se re
fere o decreto n. 6.103, ·de 7 de agosto de 1906.

Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1909, 88° da Independencia e
21° da República.

NILO PEÇANIIA.

Francisco Si.

DECRETO N. 7·536-DE 9 DESETEMORO DE 1909

Abre no i\linisícrio (kt Guerra o credito especial de 54S:529$g23,dcslillado·ao pa

gamento de soldo a voluntartos da Pau-ia cotnprchendídos da disposição
do decreto legislativo n . i.687, de: 13 de agosto de lCfJ7.

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, na fórrna do dispost() no art. 3°, S 2°,
n. 2, lettra c, do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896,
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c e111 vista d,as(]isposiqqes .dos ar:t~. IQ e 3° .do den.: 1.687, de 13
de agosto de 1907, e 6° das lDstrucÇO~s que baixaram com o .d~cre~o
n , 6'763,d.e 11 ~de.dcze~brosegumte,resolve .abrir ao Ministerio
da "Guerra o credito especial de 545: 529$923, destinado ao pagamento,
tio período decorrido de cq _de agosto de 1907 a 31 de dezembro de
1908,'a·5I4voluntarios que se \~erificbu estarem comprehendtdos na
preceituado no segundo dos mencionados decretos.

Rio de janeiro, 9~de'setel1lbro de 1909, sn° Ela Independencia e :31°
da Repuhlica,

NILO PEÇANI-IA.

Carlos Eugenio de A. Guimarães.

DECRETO N. 7. 537 ~, DE 9 DE sETmIBRo DE '909

Restabelece as denominações de Secretaria de Estado da Guerra e Dlrectorla de

Contabilidade da Guerra do respectivo rumístcrio, que toem as deuómüíações

de J:)ivisão de Expediente c Divisão de Fundos

qPresidente da República dos Estados Unidos do Braail, tendo
em vista' o determinado no decreto legislativo n. 2.°92, de 3 I de agosto
ultimo, e de accórdo com o disposto no art. 75 elo regulamento appro..
vado pelo decreto n. 7.388, de 29 de abril do corrente anno , resolve:

Ar1. I. o Ficam restabelccidas as denominações de Secretaria de
Estado da Guerra e Directoria de Contabilidade da Guerra das repar..
tições do respectivo núnlsterío que, por decreto 11.' 7.388, de 29. de
abril ultimo, tiveram as denominações de Divisão de Expediente e Di
visão de Fundos.

Art. 2.° As referidas Secretaria ele Estado e Directoria de Con
tabilidade da Guerra continuarão a reger-se pelos regulamentos appro
vados pelos decretos ns. 7.482 e 7·460, de 29 e 15 de julho do corrente
anno, considerados os chefes de divisão directores gemes, os chefes de
secção, dírcctores de secção e os praticantes 4°8 offlciaes. .

Art. 3:° Ficam revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 9 de setembro de 1909, 88° da Iudependcncia e 21,0
da Republica. . .

NILO PEÇANHA.

Carlos Eugenio de A. Guimarães.
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DECRETO N. 7. 53n - DE 9 DE SETElIIBRO DE 1909

Abre ao Miuistcrio elas ttclaçoos Exteriores o credito de 2:2:620$, papel, eupplc

mcntarn vcrba rv c-Sccrctarta de Estado-Pessoal-elo art. 70 da lei 11.2.0$0,

de 31 de dezembro de rçoa, para occorrcr ao pagamento da düfcrcnça elevcn

cimentos dos runcctonarios ela respoctívu Secretaria ele Estado, no pcriodo

de 5 de setembro a 31 de dezembro ele 19o<:).

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,

Usando da autorização concedida pelo art. 3° do decreto legislativo
11. :2. °92, de 3 I de agosto próximo passado,

Decreta:
Artigo uníco, Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores o

credito de '22:620$, papel, supplementar á verba la - Secretaria de Es
tado, na parte Pessoal- do art. -;-0 da lei n. 3.050, de 31 de dezembro
de 1908, para occorrer ao pagamento da differença de vencimentos dos
funccionarios da respectiva Secretaria de Estado, entre os consignados
pela referida lei e os que forem fixados pelo decreto legislativo u. 2.093,
de 31 de agosto proxírno passado, no período de 5 de setembro a 31 de
dezembro do corrente anuo,

Rio de Janeiro, 9 de setembro de 1909, 88° da Independencia e 31°
da Republica.

NILO PEC)ANlIA.

Rio-Branco,

DECRETO N. 7.539 - DE 9 DE SETEMBRO DE 1909

Concede autorização ú «Socíété Sucnórc d'Angre» para tuncctonar na Rcpubltca

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, atten
dendo ao que requereu a «Sodctó Sucricre d'Angra», devidamente repre
sentada, decreta:

-Artígo unico.- t concedida autorização á «SociétéSucriére d'Angra»
para funccionar-na Republica,com.os estatutos que apresentou, medi
ante as clausulas que a-este acompanham, assignadas pelo ministro de
Estado da Agricultura, Inclustria e Commercio e ficando a mesma Socie
dade obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em
vigor.

Rio de Janeiro, 9 de setembro de Ig0C), 88° da Independcncia e 21°
da República.

NILO PEÇANHA.

A. Caudido Rodrigues.
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Clausulas que acompanham o decreto 11. 7.5::'.9, desta data

A Societé Sucríere d' Angra é obrigada a ter um representante no
Brazil com plenos e illímitados poderes para tratar e resolver as questões
que se suscitaremçquer com o Governo, quer com particulares, podendo
ser demandado e receber citação inicial pela sociedade.

II

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos ás respectivas
leis e regulamentos e á junsdicção de seus tribunaes judiciários ou ad
ministrativos, 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
execução das obras ou serviços a -que elles se referem.

1Il

Fica dependente de autorização do Governo quaesqucr alteração
que a sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos.

Ser-J_he-ha cassada a autorização para funccíonar na Republica se
infringir esta clausula.

IV

Fica entendido que a 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 infracção de qualquer-das clausulas para a qual não esteja com
minada pena especial, será punida com a multa de I :000$000 a 5:000$000
e no 'caso de reincidencia pela cassação da autorização concedida pelo
decreto em virtude do qual baixam as presentes clausulas.

Rio de Janeiro, 9 de setembro de 1909. ......;.. A. Candido Rodrigues.
Eu abaixo assignado, traductor publico e interprete commercial

juramentado da Praça do Rio de Janeiro, por nomeação ela meritíssíma
Junta Commercial da Capital Federal. .

Ccrtifico.cme pelo presente que, me, foi apresentado um documento
escripto no idioma francez, afim de o traduzir para o vernáculo, o que
assim cumpri em razão de meu officío e cuja traducção é a scguintc :

Poder Executivo -I9C9- VaI. H. 2[
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TRADUCÇÃO

3,de abril de 1909, Deposito das asscmbléas .geraes constituintes da
Societe Sucriére d'Angra.

Perante Maitre Victor Moyne, abaixo assignado, compareceu o Sr.
IIü11ry Durocher, eng~nheirq, .residente em Paris, rue de Tocquevilli
11. 60 agindo no nOIPe e como administrador da sociedade anonyma
denominada Société Sucríere d'Angra com o capital de 1.700.000
francos, com sua sédc social em Paris, rue du Rocher n. 47.

O qual, pelo presente acto, depositou em mãos de Maitre Moyne,
abaixo assígnado, tabellião, pedindo-lhe que lavrasse em suas notas
neste dia de hoje, para serem tiradas quaesqucr cópias ou extractos
necessarios,

-As .cópias das aetas das resoluções das duas assembléas geraes
constituintes, realizadas, pelos accionistas daalludida socíedade.em cg
e 31 de março de 1909, documentos esses que ficaram anuexados ao
presente, depois de feita. a .respcctiva menção.

Para fins de registro somente °.comparecente declara que os
adeantamentos de cultura a reembolsar pela Socíéíe Sucríérede Brccuhr,
desde o dia 15 de agosto de 1908, na conformidade do n. 7 das
clausulas que regem a .entrada de, bens" montam em cerca de 50.000
francos..

Do que-se lavrou acto feito e passado em Paris; rue duRocher,
n , 47, na sede da sociedade Soaété Sucríêre d'Angra aos 3 de abril de
1909, e depois de lido o comparecente assignou com o tabellíão.

Seguem as assígnaturas.
Em seguida lê-se:
Registrado em Paris no quinto offieio de notas aos 5 de abril de

1909, folha 8I, cal. 13, volume 574. Recebído: tres francos e 75 cen
tímos.- vVeiil.

Segue-se.o teor dos annexos :

((SOCIJ~TÉ SUCRIl~RE D'ANGRJ\))

Primeira assembiéa geral constituinte

No anno de 1909, terça-feira, 23 de março, ás 4 horas da tarde,
emParisv rue du Rocher n , 47, na sede social.

Os Srs, accionistas da Sociét« Sucriêre d:Angrq, sociedade ano
nyrna.ern formação com o.capital de U01 milhão e setecentos mil francos
.divididoem."!7 .000. acções de .IO~francos cada.uma, 9.000 das quaes,
ordinarias, integralizadas, attribuidas como representação parcial de
entqlda? .de.bens,;e. ~.~)Qo, ptíviiegíadas .contra pagamento em espécie,
se reuniram em pnmeíra. assemblóa geql constituinte por. convocação
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verbal c sem prazo fixado; t0408 os accíonístas se achavam presentes ou
representados.

Foi aberta uma folha de presença que se acha assignada por cada
membro-da asscntblea ao entrar na sessão.

A assembléa proccdeu á organização da mesa.
O Sr. de Tavernier foi nomeado presidente.
Os 81's. Damart -e Durocher, os maiores acdonistas presentes lia~

vendo acceito, foram indicados como escrutadores.
O 81' . Ronsscau foi designado para preencher as funcções de

secretario.
O presidente verificou pela folha de presença que os lfl accíonistas

subscriptores das 8;000 acções privilegiadas que constituem parte do
capital social se acham presentes ou representados.

Verifica mais a presença do Sr. Berthon, fundador, que já figura
entre. os accíonistas subscriptores, e a do representante da -Sociedade
Assucareira deBracuhy (Sociéte'Sucriere de Bracltfzy) que entra com os
haveres.

A asscmbléareunindo a totalidade do capital susbcrípto em 'nume
rarioé declarada regularmente constituida,

O presidente collocasobre a mesa:
r-. Os estatutos.da Société Sucríere âAngra, elaborados de con

formidade com um' instrumento particular datado de Paris aos 23 de
março de 1909, achando-se um des orígínaes dó mesmo annexado ao
acto de declaração de subscrlpçno e de pagamento de entradas abaixo
visado..

2°. Os boletins de subscripção,
3°' A folha de presença com os poderes dos accíonistas repre..

sentados.

O presidente faz vergue a assernbléa se acha reunida para:

lO. Verificar e reconhecer a sinceridade da declaração notarial de
subscripção das acçõcs ernittidas contra pagamento em.espécie e 'paga
menta realizao? de um quarto do seu valor.

2°. Nomear um ou mais commissaríos (membros do conselho fiscal)
encarregados de avaliar a importancla das quotas trazidas em natureza,
a remuneração dessas quotas e'a causa das vantagens particulares que
podem resultar dos estatutos.

Leva-se ao conhecimento da assemblea geral o aeto lavrado por
l\hitre Moyne, nesta data, 23 de março de 1909, ás 11 horas da manhã,
contendo a declaração pelo fundador da sociedade em formação, de que
as 8.000 acções de numerariovdenominadas acções privilegiadas, foram
inteiramente subscriptaseque cada subscriptor pagou em espécie
quantia igual a um quarto -do capital nominal de-cada acção subscrípta,
ou seja aotodo, 200.000 francos.

O presidente fornece em apoio desta declaração quaesquer justifica';'
ções nccessarias.xtepoísdá-a palavra aos accionistas que tiverem expli
cações a-pedir ou observações a fazer.

Depois-de trocadas algumas explicações; o prcsíocme põe a 'votos
as resoluções.seguintes, constantes da ordem do dia :
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PH.liJíEIRA· RESOLUÇXO

A assernbléa geral, depois de haver tomado conhecimento c veri
ficado reconhecer ser sincera e verdadeira 'a declaração de subscríoção e
depagamento de entradas que se contem no aeto lavrado por' Maitr c
Moyne, tabellião em Paris, aos 2~ de março de 1909.

Esta resolução foi approvada unanimemente.

Sl;X~UNDA RESOLUÇXO

Aassembléa geral nomeia 081'. Faivrc (Paul Theodore) ex-ad
vogado, residente em Nogent-sur~.Marne, ;22, rua do general Fai
dherbe, comnnssarío para avaliar as quotas trazidas em natureza pela
Compagnie Sucriere de Bracnhx1 a remuneração destas quotas e a causa
das vantagens particulares que 'podem decorrer dos estatutos e encar
rega-o de apresentar um relataria a este respeito á segunda assemblée
geral constituinte.

Esta resolução é approvada unanimemente, á excepção do Sr.
Berthon, fundador, do Sr. Bonncry quer em seu nome pessoal, quer
como representante ds Société Sucriére de Brucu1ty e do Sr. Daman,
representante da Societ« Domart a· Compagnie que se. abstiveram re
spectivamente de votar.

Amplos poderes são conferidos ao portador de uma copia ou de
um extracto da presente aeta para publicai-a na' conformidade.da lei.

Não t1avendo mais nada em ordem do dia, levantou-se a sessão ás
4 I/Z horas.

De tudo quanto acima ficou dito lavrou-se a presente actaque,
depois de lida, foi assígnada pelos membros da mesa epelo secretario.

Por copia conforme. --. O administrador cleleg'ado Henry: Durctier ,
Em seguida lê·~C:

H..egistrado em Paris aos 5 de abril de 190;;, fls. 811 cal. 13,
vol',' 574.

Recebi: sete francos e 50 cClltimos.-l'Veill.

II

SEGUNDA ASSE~íBL'EA GERAL COi\'STITUINTE DA SOCIltTÉ SUClUl~REDE AXGRA

No anno de 19091 quarta-feira, '31 de março,ás cinco horas da
tarde.

Em Pariz, rua du Rucher, n. 47, na sédc social. Os Srs. accio
nístas da Socicté Sucriêre d'Angra, sociedade anonyrna em formação;
comum capital de um milhão e setecentos mil Irancosç dividido em
17.000 acçõcs de IOO francos cada uma, \).000 das qnacs, ordínarias,
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intrcgralízadas, attribuidas em representação parcial das quotas de bens
e 8.000 accõcs denominadas privilegiadas emittidas contra pagamento
em espécie. se reuniram em segunda assernbléa geral constituinte, me
diante convocação inserta 110 jornal- de anuuncios Icgaes Petítes AjJicJles
de 24 de março de 1909, 11. fi;,.

Abriu-se uma folha de presença que foi assígnada por cada membro
da assembléa ao entrar na sessão, .

A assembléa procedeu á organização da mesa.
O Sr. de Taveruier foi eleito presidente.
OS 81'S. Durocher e Damart, os dous maiores accionistas presentes,

tendo acceito, foram convidados para escrutadores.
O Sr. Rousseau foi designado para exercer as funcçôes de secre

tario.
O presidente constata pela folha de presença que os accionistas

presentes ou representados são em numero de 18 e representam a tota
lidade das 8.00oacçõessubscriptas em numeraria.

Verifica mais a presença do SI'. Berthou, fundador, que figura já
entre os accionistas subscriptores e do representante da Sociedade Assu
careira de Bracuhy (Sociélé Sucriére de Bracuhr] que entra com as
quotas em bens.

Representando a.assembléa mais de metade do capital subscripto
em numerario,·é declarada regularmente constituida .

O presidente colloca na mesa:
I. o O relatório do SI'. Paivre, commissarlo, nomeado, pela primeira

assernbléa geral constituinte de 23 de março de 1909, afim de avaliar o
valor das quotas .trazidas em natureza pela Société Sucriére de Bra
cuny, a remuneração dessas quotas e a causa das vantagens especiaes
que podem resultar dos estatutos. Este relatorio, datado de 24 de março
de 1909, foi impresso e posto desde o dia seguinte á disposição dos
accionistas.

2. o Um exemplar do jornal contendo o aviso de convocação.
3' o A folha de presença com as procurações dos accíonístas repre

sentados.

O presidente lembra á assembléa que ella se acha reunida
para:

I. o Deliberar sobre as conclusões do relatório do commissario com
respeito ás quotas em natureza, commissario este que foi nomeado pela
primeira assernbléa geral constituinte.

2.° Nomear os primeiros administradores.
3. o Nomear um ou mais commissarios. (membros do conselho fiscal)

do primeiro exercício social.
4. o Conceder aos administradores quaesquer autorizações de con

formidade COlll a art. 40, da le ide 24 de julho de 1867.
. 5. o Deliberar, si fór o caso, sobre quaesquer proposições acces

sanas.
A convite do presidente o .Sr , Paivre procedeu á leitura do seu

relataria, que conclue pela approvação pura e simples das quotas trazidas
e suas vantagens.
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.O presidente oílcrece a palavra aos acclonistas que desejarem pedir
explicações Ou fazer observações.

Dep?is, de trocadas 'explicações, O presidente põe a votos as reso
luções seguintes :

PRIMEIRA RESOLUÇÃO

A assernbléa geral, depois de havei' ouvido a leitura do relatorio do
cornmissario, .apprcva ~s conclusões nelle contidas e por conseguinte
approva ás quotas em natUl~eza trazidas pela?ociété Sucríére-ae Rra~
cuhy , a remu!1er~ção dessas quotas; ás vantag~~s especiacs que podem
resultar dós estatutos, bem corno a cotnrníssão de banco.

Esta resolução foi approvadá, unanimemente, a excepção do Sr.
Berthorí, fundador,_ do Sr . 13onnefoy quer em seu nome individual quer
na qualidade de representante da Société Suerurc de Bracuhy, e do
Sr , Darnart, representante da SO'ciété Damart E;' Compagnie, que se
abstiveram de votãí- respectivamente.

SEGUNDA RES0LUçj\ô

A assembléa geral nomeou primeiros adrninistradorea. de accórdo
com o disposto nos seus estatutos

O 81'. Berthon Antoíne, engenheiro civil, Id8; Boulcvard Sébas..
topol, Paris;

O Sr. Damoy Jules, proprietário, 9, rue Medieis, Paris.
O Srl\'Durocher Henry, engenheiro, 60, rue de Tocqueville. Paris.
O Sr. Ouachée René, proprietario em Saint Lieu d 'Esserent

(Oise).
O Sr. Rousseau Abel, engenheiro, 8, rue Picot.i Paris.
O Sr. de Tavernier Charies, proprietario, 16, avenida Elysée

Reclus, Paris ,
O Sr. Wohlgemuth.Mauricc, antigo secretario da Conferencia dos

Advogados da Corte ele Appcllação de Paris, 12, rue Bochart de Sarou,
Paris.
" O Sr. Walígorski lÍenri, proprietario, 9, vme: Sainte Pdy em
Neuilly sur Seine (Seine).

Esta resolução foi approvada unanimemente, exccptuando-se os
votos.de cada um, dos interessadosque se .abstivcrarn de votar no caso
concernente a cada um respectivamente.

Estas Iuncções de administradores foram acceitas pelos 81'S. Berthon,
Damoy, Duroché, Duachée, Roussean e de Tavernier, presentes á as
sembléa, e pelos S1's. Wohlgernuth e \Valigorsld , por seus manda..
taríos, igualmente presentes á assernbléa ,

TERCEIRA RESOLUÇÃO

A assembléa geral ncmea cornmissarios (membros do conselho fiscal)
para o primeiro exercício social :

O Sr . Crouves Manlius , residindo em Paris á rua Blauche 11. 2.
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o Sr. Damart Edouard, residente em Paris á rua de Dunkerque
n. 48.

Com poderes para. agirem junta o separadamente.
Esta resolução foi unanimemente approvada.
Estas tuncçõcs foram acceitas pelos Srs. Grouvés e Damart, pre

sentes á assembléa.

QUARTA RESOLUÇÃO

A assernblça autoriza Os administradores a passar (celebrar) com a
Socieu: Sucriere d'Angra,quaesqucr tratadose accõrdos por sua conta
pessoal ou por conta das sociedades que representarem.

Esta resolução foi unanimemente approvada ,

QUINTA .RESOLUÇÃO

A assemblea geral fixa o valor de oito mil francos nnnuaes para as
fichas de presença do conselho de administração, que repartirá esta
quantia entre os membros do seu seio do modo que entender, incluindo
neste, computo ou os:administradores, delegados e Os membros do
conselho director .

Esta resolução foi ap provada unanimemente.

SEXTA 'RESQLUÇ;\O

A assemblca geral fixou 'em quinhentos francos aimportancia da
remuneração de cada um dos commissarlos (membros do conselho fiscal).

Esta resolução foi approvada unanimemente.
TOdas as formalidades legaes havendo sido cUl11prida~, Opresidente

declarou definitivamente constituída a Socíac Sucríêre d'Angj"a.
Plenos', Poderes serão conferidos ao portador' de uma copia ou de

um extracto da presente acta para publícal-a, na conformidade da lei.
Não havendo mais nada em ordem do dia, levantou-se a sessão ás 5

horas e tres quartos .
.De tudo quanto _acima ficou dito lavrou-se a presente acta que,

depois de-lida, foi assígnada pelos membros da mesa e pelo-secretario,
bem corno pelos administradores e 08 commíssaríos, corno conflrníação
de haverem acceito as suas Iuncçôes,

Por cópia conforme. - O administrador-delegado, Henrr DIl
rocher.

Lia-se em seguida:

Registrado em Paríz, aos 5 de abril de 1909, a fi. 81, cal. 13,
vol , 374. Recebidos tres francos e :25 cenrímos , inclusive diziruosv-
l'Veill ..- Movne, tabellião ,

Achava-se a chancella do referido -tabellião.
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Visto por nós Ttrorcl. juiz, para legalizar a assígnatura .de Maitre
Moyne, tabelliâo, no impedimento do Sr. presidente do Tribunal de
Primeira Instanciado Sena.

Paris, aos 14 de abril de 1<)09. - G. Tncrel,
Cháncclla do alludido. tribunal.
Visto para legalização da assignatura do Sr. Tborel, apposta ao

presente.
Paris, aos 15 de abril dCI909.-P.or delegação do guarda de sellos,

ministro da Justiça: O sub-chefe de secção, De la Guette .
Chancella do referido, minísterio .
O ministro dos Negocies Estrangeiros certifica verdadeira a,

assígnatura do SI'. de la Guerte.
Paris, aos J5 de abril de 19°9. _.-Pelo ministro, pelo chefe de

secção, delegado, Schneider .
Chancella do dito ministerio.
Reconheço verdadeira a assignatura contra do Sr. Schneider, do

Minísterio dos Negocias Estrangeiros.
Consulado dos Estados Unidos do Drazil em Paris, aos IS de abril

de 1909.- O consul geral João Belmiro Leoni.
Chancella do referido consulado inutilizando um sello de 5$000. A

assígnatura do consul geral João Belmiro Leoni estava devidamente
legalizada na Secretaria das Relações Exteriores do Braail em data de
11 de ag-osto de 1909.

Nada mais continha ou declarava o referido documento que fiel
mente vertfdo proprlo original, ao qual me reporto.

Em fé do que passei o presente, que sellei com o sello do meu
offlcío e assígno nesta cidade do Rio de janeiro, aos 1'2 ele agosto de
1909. (Sobre duas estampilhas fcderaes valendo coílectivamente 4$200).

Rio de Janeiro, 1'2 de agosto cle 1900.- Manoel de, Mattos
Fonseca, traductor publico.

Eu abaixo assígnaôo. traductor publico e interprete .commercial
juramentado da praça do Rio de janeiro, por nomeação da Merittssíma
junta' Commercial da Capital Federal:

Certifico pelo presente que me foí apresentado um documento
escripto no idioma francez afim de O traduzir para O vernáculo, O que
assim cumpri em razão do meu officio e cuja traducção é a, seguinte:

TRADUCÇÃO

Perante Maitre Victor Moyne, tabellião em Paris, abaixo assignado,
compareceu:

O Sr. Antoine Berthon , engenheiro civil, residente em' Paris,
Boulevard de Sebastopol Il,' !oS, o qual, depois de haver exposto que
na conformidade de um instrumento 'particular lavrado em duplicata em
Paris aos 23 de março de I909, estabeleceu OS estatutos de uma, socíe-
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dado nnonyma que funda sob a denominação de: Socíétc Sucríérc
d'Angra (Sociedade Assucareira de Angra), com sé-te social em. ~a~is,
rue du Rocher n. 47, e com o capital, de 1.700.000 francos, dividido
em 17,000 acçõcs de roa francos cada uma, 9.000 das quaes, ordiuarias
integralizadas, foram attribuidas como representação parcial dos haveres
trazidos para a sociedade, c as 8.000 restantes, acçôes privilegiadas,
estavam offcrecidas á subscripção em numeraria e contra pagamento de
um quarto do seu valor no acto da subscripção - pelo presenteacto
declarou:

Que as 8.000 acções de roo francos cada lima, denominadas privi
legiadas, fazendo parte do capital social, que estavam offerecidas á sub
scripção em numeraria contra pagamento de um quarto do seu valor no
acto da subscripcâo, foram inteiramente subscriptas 'por 18 pessoas;
. E que foi paga, em cspccíc. por cada subscnpror. uma quantia
igual á quarta parte do valor nominal de cada' uma das acções por e11es
subscriptas, ou sejam 'JS. francos por aceno, de sorte que foram-pagos
ao todo: 200.000 francos.

Em apoio do que cxpoz e .declarou , o comparecente ,apresentou ao
tabellião abaixo assignado:

r-, um dos originaes dos estatutos da alludida sociedade escripto
em cinco rolhas de papel, scllado com um franco e 80 centimos, con
tendo seis chamadas e I'J palavras annulladas;

2°, e a lista dos subscrlptores com a demonstração das entradas
pagas.

Estes documentos ficaram annexados, depois de feita menção e de
claração de authenticidade do segundo documento ~

Do que se lavrou acto feito e passado em Paris, rua Laffttte n. 7,
no cartório de Maitre Moyne, tabellião abaixo- asstgaado, aos 23 de'
março, ás I I horas da manhã, no anno de 19°9.

E depois de feita a leitura, o comparecente assígnou com-o tabellião.
Seguem-se as assignaturas.

Em seguida, lia-se:

Registrado em Paris, no .lo ameia de notas, aos 2S de março de
1909, folhas 69, cal. 11----yolume S74.

Reccuidos g francos e 75 centimos.

Assignado : lYeill.

I

SO('.u"~T]~; sccruem, U'ANGRA

o abaixo assignado SI'. J\ntoine Berthon, engenheiro C1Vl1, re
sidente em Paris, boulevard de Sebastopol '11. 108, estabeleceu do
J:lOdo abaixo os estatutos da Sociedade Anonyma que se propõe a
fundar.
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TITULO I

FORlIlAÇXO ,E-OBjECT.O DA. SOCIEDADE-nENm.j[~AÇ,\O - Sl~DE -- DURAÇKO

Art. 1,(1 Ficou, constituída entre os proprietários das acçõesabaixo
creadas e das que puderem scr creadas ulteriormente uma sociedade
anonyrna que será regida pelas leis e pelos presentes estatutos.

Art. 2. o A sociedade tem por objecto:
A exploração das usinas «engenho de assucare distillação», e das

propriedades abaixo- especificadas que entraram para e sociedade;
A acquísição, o arreudariiénto-a valorização e a exploração directa,

por-arrendamento,por participaçãoou de outro qualquer modo; a.venda,
locação de quaesqucr ,outras usinas de, assucar e distillações, e de
quaesquer industrias, plantações c propriedades;

A creação, .locação, compra, venda" iustallação c, exploração. de
quaesquer immoveis, estabelecimentos e materiacsreferentesaos mesmos;

Commercio de todos os, productos e sub-produetos destas indus-
trias; plantações e propriedades: , " , ' '" .

A constituição dequaesquer sociedadespara os rins Iígados dírecta
ou indirectamente aos supra citados, ou a participação. o~ in,teresse em
quaesquer sociedades .ou.emprczas de gehero similar ou conncxo 'á prc
sente; por meio de fusão, entrada de haveres e bens,'. subscrjpção,
compra de titulosou de direitos sodaes ou de outro modo :qualquer;

Em geI;al, fazer quaesguer operações industtiaes, coI11merciaes, fi
nanceiras, moveis e írnmoveis, ligadas directa ou indirectamente aos fins
supra especificados.

Art. 3. o A sociedade torna a denominação de Société Sucríére
d'Angra,

Art. 4. o A sede da sociedade será em Paris, rue du Rocher h. 47 ;
poderá ser mudada para outro legar qualquer de Paris, por deliberação
do' Conselho de Admmístração, ou para outra qualquer cidade pordelí
bcração da assembléa geral extraordinaria.

A sociedade poderá ter, além disso, escriptorios, agencias ÔU, sue
curs'ae~ em todos os pontos que julgar conveniente, na França e no es~
traugeiro.

Art., 5. o A duração da sociedade foi fixada pelo prazo de 50 annos,
a contar do dia da sua constituição definitiva, salvo dissolução .antc
cipada ou prorogação .

TITULO II

QVOTAS TRA7,IDAS Á ,,sOCIDADE- CAPITAL SOCIAL - Acç0ES

ATt. '6. 0 O Sr. Renobert Emile Bonneíoy, industr-ial, residente em
Neuílly sur Seine (Seinc), Avenue de Neuilly n. 84:

Ag'il1do em nome da Sociedade .Assucarcira do Braculry (SOcieté
-Sucríére: de Bracúby}, sociedade auonyma brazilcira c'oni'sua sêoeso
cial no Rio de Janeiro, Avenida Central n. 10 1 "e em virtude:
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1°, da autorização especial para os fins do presente acto, conferida
por uma assembléa geral extraordinaria dos accíonístas da Sociedade,
realizada aos 17 de fevereiro de 1909, ao Sr, Joaquim Garcia, director
presidente da Sociedade e ao Sr. André Richer, director gerente;

2\ e dos poderes que estes ultimas lhe delegaram nos termos do
acto lavrado perante o consul da França, rioRio de Janeiro; aos code
fevereiro ultimo.

Dessas.tdeliberação e procuração :ficaram: unia 'cópia da primeira
e. o original da seguiula, ambas devidameIite legalisadas ; Jicatam
annexadás ao presenteado. '

Traz para fi. presente Sociedade:
1.0 Uma propriedade denominada. «Fazenda- de' Bracuhy» situada

em Angra dos Reis, Estado do Rio .de .janeíro ( Brazil );.:de utnn
superfície de cerca de 2.148 hectares.:comprehendendo especialmente
uma uzina de assucar e uma distillação com O, seu material de explo
ração, casa de moradia; officinas e construcções de toda: á qualidade,
ferramentas, material agrícola, animaes de .tiro, e -de serv-iço,. estrada
de ferro agrícola, provisões de genero c material! plantações de canna,
pastagens e florestas j

2. 0 Uma outra propriedade .denominada « Fazenda do Frade »,
situada: igualmente 'em Angra dos Reis, consistindo erit cannaviaes,
pastagens e ·mattas" com uma superIicíe de 'cerca de. 1.700 hectares.

E de um modo g-eral tudo o que compõe actualmente as proptíe
dades trazidas, ou aquillo em que ellas consistirem no dia 'da consti
tuição da Sociedade, sem excepção nem reserva, inclusive o resultado
das plantações feitas desde 15 de agosto. ultimo de 1908.

Condições

I ~ ° A presente Sociedade terá, a contar do dia da sua constituição,
a propriedade e,o goso dos bens trazidos para ella e succcderá, desde
o mesmo, dia, aos..direitos afferentes a estes bens na sua totalidade,

2.° Receberá taes bens no estado em que se acharem ao tempo da
tomada de posse. ,

3.° Supportará as servidões passivas, apparentes ou occultas, con
tinuas ou descontínuas, com o direito de beneficiar das actívas, si
houver.

4t Pagará desde o .dla da sua constituição todos os impostos,
contrlbuíçõcs e outros onus quacsquer, em geral, afferentes aos bens
trazidos para a sociedade.

5,.0 Será obrigada a continuare manter todos os contractos,
tratados, negocias, assígnaturas ou outros compromissos que houverem
sido assumidos para attender ás necessidades de exploração c da
administração.
" 6. ° Cumprirá, á sua custa, todas as formalidades necessárias para

assegurar a transmissão regular, em seu favor, nos termos na lei, braaí
leira, dos bens trazidos á sociedade que, entra com taes haveres; se óbri
gando a .vir em-seu.auxilio para tal 'fim,

.. 7. ° Emfim, reembolsará asociedade, queentra.com os haveres.dos
adiantamentos feitos para a cultura, desde o dia I$ de agosto" de 1908.
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rnnço

Em retribuição das quotas supra mencionadas, a Sociedade Assuca
feira de Bracuhy receberá:

1.° Nove mil acçõcs Ordinárias de 100 francos, integralizadas, da
presente sociedade.
. 2. o E tres mil e duzentas obrigações de 500 francos, de.5 %1 ouro,

livres de Impostos, da presente sociedade, que serão creadas immedía
tamente após a sua constituição com hypotheca sobre 03 bens trazidos
para a sociedade, reernbolsavcis em 30 anHOS contados de IQI5.

Por meio desta rernuneracão a sociedade que entra com os bens se
obriga a pagar todo O passivo hypothecario e chirographario que possa
gravar os bens trazidos no dia da tomada de posse ca justificar á socie
dade o pagamento deste passivo dentro dos tres mezes da sua constí
tuição ,

As acçõcs attrtbuícas á sociedade que entra com os bens ficarão su
jeitas ás disposições da lei de I do agosto de r893 durante o prazo de
dous a11I10S, contados do dia da constituição da sociedade; c mais, não
serão entregues á sociedade que entra com os bens sinão mediante jus
tificação de pagamento elo passivo a.que se alludiu precedentemente, ao
qual ficam cllas aílectas.

As obrigações serão entregues á sociedade que entra com os haveres
dentro de dous mezes da constituição da sociedade.

Art. 7.° O capital social Jica marcado em r .700.000 francos. Será
representado por 17.000 acçõcs de 100 francos cada uma, divididas em
duas categorias distinctas, a saber:

9·000 iCções ordiuatias íntegralízadas, aflectas á remuneração
parcial das quotas trazidas para a sociedade ;

E 8.000 acções privilegiadas a subscrever e a integralizar em
especíe, _ s

Us direitos respectivos destas duas categorias de acçõcs sobre o
proventos da sociedade serão determinados no art. 45 ulteriormente
exarado no presente.

0$ outros direitos ligados ás acções são identicos para as duas ca
tegorias.

Art. 8. o A assembléa geral, conforme ficou dito 110 art. 39 abaixo,
poderá aug.nentar o capital social.

Si decidir augrnentar o capital, creando acções a subscrever em
numeraria, fixará a taxa e as condições das emissões novas ou dará
plenos pouercs ao conselho para o fazer. POderá, além disso, reservar
um direito de preferencia á subscrípção para os accionistas nas con
dições que determinar.

Por dcrogação da disposição precedente, o conselho de adminis
tração fica, desde já, autorizado a augmentar o capital social de uma
quantia de 500.000 francos, por meio de emissão de acções .'privile
giadas, a subscrever em numeraria e que devem ser equiparadas ás
B.ooo accõcs privilegiadas actuaes .

Este augrnento de capital será decidido pelo conselho de admi
nistração, por simples deliberação suas, sem ter necessidade de recorrer
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á asscmolca geral nem á asscmbléa especial; opcral-o-ha de uma só vez
ou em varias vezes, ú sua vontade, e estabelecerá a taxa e as condições
das mesmas. Poderá estipular, nas condições que julgar conveniente,
um direito de pretcrencía em beneficio dos accionístas para este
augmento.

Art. 9. o A irnportancia das seções privilegiadas será paga na
séde social ou nas caixas designadas para tal fim :

O primeiro quarto no acto da subscripção ;
E o 'saldo nas datas e proporções estabelecidas pelo conselho de

administração.
Não obstante, os accionistas poderão integralizar por completo as

suas acções ou parte dellas por antecipação.
Art. 10. O primeiro pagamento será feito contra recibo nominal

que, depois' dc constitcida a sociedade, poderá ser trocado por um
titulo pro visaria de acções igualmente nominativo.

Quaesquer entradas ulteriores serão notadas nos titulas provisórios.
. Depois de integralizadas as acções, serão expedidos títulos defini

tivos que serão nominativos ou ao portador, á escolha do accionista.
ArL r r . As chamadas serão feitas por meio de avisos insertos,

quatro dias' antes, em um jornal de annunclos legaes da sede .social.
Qualquer entrada atrazadn vencerá juros, de pleno direito, em

favor da sociedade, á. razão de 5 o ao armo, a contar da exigibilidade,
sem ser preciso recorrer ft justiça.

Art. 12. Na falta de pagamento, quando vencidas as entradas
chamadas, a sociedade poderá proceder contra os devedores destas
entradas c mandar vender suas accões.

Paro isso os numeres destas acçõcs serão publicados em um jornal
de annuncios legues da séde social e 15 dias depois desta publicação,
proceder-sc-ha á venda das acções por conta e risco dos retardatários,
sem notificação alguma nem formalidades [udiciarias, na Bolsa, por in
tertnedio de um corretor ou em hasta publica por intermédio de tabcl
Iião, e isto pelos preços e condições estabelecidas pelo conselho de
administração.

Os titules vendidos dessa forma ficarão Bulios, entregando-se outros
novos aos compradores com os mesmos numeres e quites das entradas
exigívcís.

O producto da venda, deduzidas as oespezas, será applicado nos
termos de direito, para pagar o que devem os accionistas desapossados,
que ficarão responsáveis pela diffcreuça caso a quantia apurada não seja
suffíciente e beneficiarão do saldo, si houver.

As medidas autorizadas pelo presente artigo não constituirão obsta
culo ao exercício dos meios ordinários de direito por parte da sociedade.

Art. 13. Cada acçâo - com reserva das disposições do art. 45
dará direito á propriedade do activo social e á partilha dos lucros, na
proporção elo numero de acções existentes.

Art. 14. üs accionistas 11.10 serão responsavcís sinão pela impor
tancia de sua subscripcão,

A posse de uma acção implica, de pleno direito, adhesão aos esta
tutos e ás deliberações da assernbléa geral.
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Os direitos e obrig-ações inherentes a cada acção acompanham o
titulo se.ja para que .mãos passem e a cessão comprehende sempre os
dividendos vencidos e 'a vencer,' bem ,COl1~q. a parteeventual nos -lucros
e:1l0S fundos de reserva ou de previsão. . .

Art. 15. Todos os titules da sociedade. serão destacados de livros
de canhoto, numerados, sellados com o seilo da sociedade, revestidos da
assignatura de dous administradores ou da assígnatura 'de um adminis
trador e de um delegado .do. _conselho daadministração.

A assígnatura de um administrador poderá ser apposta por .meío de
chancella.

Art. 16. A cessão de, titulosao nortador, far-se-ha. por simples
tradição do titulo.

A cessão dos titulas nominativos se operará por meio -de uma de
claração de transferencla assígnada pelo, cedente e pelo cessionarío e
ínscrípta nos registros da.sociedade.

A sociedade poderá exigir que a assígnatura e a capacidade das
partes sejam certificadas por um officia] publico.

Os titules sobre os qnaes forem feitos os pagamentos reclamados
são os .linicos que se poderão transferir.

Todas as despezas resultantes da transferencia serão por conta do
comprador, , .

ArLq. Todas ,.~s acções são indivisives para .a sociedade, Todos
os co-propíetaríos de uma acção serão obrigados a se fazer representar
perante o sociedade por uma unica e mesma pessoa.

Caso uma. acção seja possuida separadamente em usufructoe em
uma 8ropriedade, o usufructuario será representante perante a sociedade.

s l~erq~~ros ou .pessoascom direito sopre um acciO:llist~ não po
derão, seja por que motivo íor, provocar a apposição de sello nos bens
.ou valores da sociedade, requerer a, sua repartição nem se írnmíscuir
de qualquer modo ali. admínistração da m~sma. . - ,

Deverão, no exercício de seus direitos, reportar~sc aos inventarias
sociaes e ás deliberações da assembléa geral.

TITULO II!

ADMINISTRAÇÃO DA SOCIED{l-DE

Art. IS. A sociedade será administrada por 11m conselho com
posto de cinco membros, na" mínimo, ",e de quatorze,. no máximo .

. Os"ndnrínistradcrés serão nomeados pela 'assemblêa geral dos
accíonistas 'eserãó sempre reelegiveís.

O prazo dé "duração de suas funcçôes será de seis annos.
Q primeiro. conselho "de administração será nomeado na segunda

assembléa geral constitutiva e exercerá 'suas funcções sem renovação,
até a assembléa geral que se reunir em I9I4.

Ao expirar o prazo marcado para a exercício de suas,funcções,
o primeiroconselho de administraçãpscrá.rellovado por, inteiro; de
então em diante, renavar-se-ha, todos os annos, em numero sufficíente
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para que a duração das fUIlCÇÕes de capa administrador nunca exceda
oe seis annos.

Si tal renovação não se puder realizar por fracções ,tg:uaes, 'a
fracção maior será renovada em ultimo Ioaar,

Para a~ primeiras appliciçõcs de~taT~g'r", a sorte inq!c~rá a p~de,m
de sahida, Uma vez estabelecida a sabida por turno,a retirada far-se-ha
pela 'antiguidade de nomeação, .. - . ,

Art. F). Ü conselho de admlnístracãc poderá, a titulo prcvíscrio
e ~al \'0 confirmação pela ass~l~lbléa geral mais prOX!rn~,c'qn1pl~tar~se
ate o numero maxrmo -cstabelccido no art. 18 e: ~ni caso devaga p()r
n~ortc, demissão ou out~a causa, preencher a v'1g:à de qualquer aômi
nístrador pelo tempo que faltar ao seu mandato.

Art. 20. O conselho de administração nomeará todos os arinos
dentre os seus membros, um presidente, e,se achar conveuíente, um QU
dons vice-presidente. Uns e outros poderão ser reeleitos indefinidamente.

O conselho poderá também escolher um secretaric.mesmo fórá dos
seus membros. .

No 0''\so de ausencía do presidente ou d~c; vice-presidentes, 9 con
selho designara, para cada sessão, aquelle dos seus membros presentes
que deverá prehencher as Iuncções de presiclente., '

Art. 21. O conselho administrativo reunir-se-ba, mediante con
vocação do presidente ou de dous dos seus membros, no legar q~ig'nàdo
por elle, tantas vezes quanto Oexigirem QS interesses 'da, sOclcch1-4e.

Para serem validas as deliberações será preciso que haja maioria,
no mínimo, dos membros em funcções presentes,

.As decisões serão tomadas por maioria de votos dos membros pr~-
sentes. '

No caso de' empate o-voto do presidente decidirá. Ninguern poderá,
por procuração, votar no seio do conselho.

Art. 22. As deliberações do conselho de administração serão 'cors~

taradas nas ac~s lavradas em um registro especial, assígnadaé P~lR' pre
sidente da sessao e' pelo secretano ou -por dons administradores .que
houverem assistido a'sessão.

As cópias destas actas serão certificadas por um adm~I).~~tra4o~ •
.Arr , 23. O conselho de administração fica investido dos poderes

mais' amplos para gerir e administrar os negocíos da sociedade. '
Autorizará e decidirá todas as operações da sociedade, espe-

cialmente: . ~ -
Quaesquer acqnisíções, vendas, bem como trocas de p.ens moveis e

immoveís, direitos moveis e immoveís, estanelcdmentos industriaes e
commerciaes, privilegias de invenção (patentes), licença? e processqs ;

Arrendamentos e locações acceitos pela sociedade QU p,qr ella per
mittidos, tudo a prazo longo ou curto, dos mesmos bens e -direitos com
ou sem promessa. de venda;

Realizações de' bens moveis ou ímmoveis, estabelecimentos indus
triaes e commercíaes, privilegias (patentes)' de invenção, lié~n'Çils, e
processos a titulo de quota trazida para a sociedade QU d~" outra
fôrma;

Anterioridades sobre quacsqucr direitos privilegiados pu hypotne
canos para enectuar qnaesqucr inscripcõcs:
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Cauções com ou sem solidariedade ou limitação e com ou sem dis
cussão;

Quaesqueremprcstimos ou adeautamentos, cmprcstlmos po~ obri
gações firmes ou por abertura de creditas, com ou ,sem .amoruzação ;
todavia, os emprestimos por via de emissão de obrigações devem ser
autorizados pela assemblea geral dos accionístas deliberando nas con
dições 0.C uma assembléa g'cral ordinaria, mas, por derogacão a essa
disposição, o conselho fica desdejá autorizado a crear, por deliberação
sua unicamente, as 3.200 obrigações de 500 francos, de 5 °/o, ouro livres
de ímpostos, que-são attribuidas á Sociedade Assucareira de Bracuhy,
conforme fica expresso no art. 6°, a fixar as condições das mesmas e a
dar para sua garantia, em hypotheca, os bens elasociedade;

Constituições de hypothecas ou de privilegias sobre os bens
socíaes, antichreses, cauções, penhoras, delegações e ou tras garalltU1.s
moveis e Juunoveís;

Explorações de bens moveis e ímmoveis da sociedade;
Emprezas industriaes e cornmerciaes ;
Obtenções de privilég-ios, deposites de modelos c de marcas de

fabrica ;
Tratados, ncgoclacõcs, orçamentos, concurrencias e emprezas à

forfaü ou de outra cspcctc :
Constituições de sociedades;
Participações dircctas ou iudirectas em quaesquer operações com

mcrciacs, industríaes, financeiras, moveis e immoveis;
'Transterencías, conversões e alienações de quaesqucr valores

moveis;
Retiradas e empregos de fundos;
Desistensias de privilegios, hypothecas ou acções resolutórias,

abandonos de direitos reaes e pessoaes, desistencias de inscrlpções,
penhoras e menções, subrognções, opposíçõcs, mesma sem paga
mento;

Transportes e cessões de creditas e preços de Immovels com ou
sem garantia, bem C01110 quaesquer prorogacões de prazo ;

Compromissos ou transacçôes sobre 'os negocios da sociedade.
O conselho representará a sociedade perante terceiros, autoridades

e administrações quaesquer .
Preencherá todas e quaesquer formalidades exigidas pelas dispo

sições legaes, do Brazil , perante o Governo e perante, quaesquer
administrações ,

Nomeará um representante junto ao Governo do Brazil e outor..
gar-Ihe-ha os poderes necessários ;

Requererá 'e acceitaru quaesqucr concessões e contrahirá por occa
síão de tratar dessas operações qnacsquer obríçnçõcs e encargos.

Assignará, acceitará, negociare, endossará e saldará quaesquer
bilhetes, saques, Iettras de cambio, mandados, e effeitos de COm·
mercio : Iarâ cauções e porá o seu aval em lettras;

Cobrará' e pagará quacsquer quantias e créditos em principal, juros,
dcspezase accessorios j

Fará abrir quaesquer contas correntes e outras no Banco de França
em quacsqucr outros estabelecimentos financeiros c banqueiros.
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Decidirá o estabelecimento de quaesquer cscriptorios, agencias c
succursaes.

Nomeará c demittirú mandatários, empregados ou agentes e deter
minará suas attnbulcões, ordenados, salaríos e gratificações de medo
fixo ou de outra fórma.

Convocará as assembléas geraes.
Fechará o balanço e as contas que deverão ser subrnettidas á as

sernbléa geral dos accionistas; si julgar convcníetc fará um rela torio
sobre estas contas e sobre a situação dos negocíos sociaes ,

Proporá a fixação dos dividendos a dividir, bem como as quantias a
guardar para a constituição e manutenção de fundos de reserva supple
mentares ele previsão ou de amortização do capital social; Determinará
o emprego e as applicações cios fundos de reserva supplementares de
previsão.

Poderá, depois do feito o inventario do primeiro semestre, distri
buir um dividendo por conta do dividendo do anno corrente.

Submerterá á assembléa geral as propostas de augmento do capital
social, de modificação nos estatutos, de prorogaçno, e, si for o caso,
de dissolução antecipada da sociedade e fusão com outras socie
dades.

Emfim, representará a sociedade em justiça, cama autor ou réu, e
6 a requerimento seu ou contra elle que devem ser intentados quaesquer
processos judiciários.

O que acima fica dito é puramente indicativo e não poderá motivar
restricção alguma aos poderes gemes e absolutos do Conselho de admi
nistração.

Art. 24. O Conselho poderá delegar todos ou parte dos seus po
deres a UB,l ou mais administradores, sub-directores Ou chefes de serviço,
eng-ajados mesmo fóra dos' seus membros.

O Conselho regulamentará e determinará as attribuições, vantagens
e emolumentos fixos ou proporcíonacs do ou dos administradores, dele
gados, directores ou sub-dircctores e fixará quacsquer cauções.

O Conselho poderá também conferir poderes á pessoa que entender,
por meio de mandato especial e para fins determinados, com ou sem a
faculdade de substalecimento.

"Todos e quacsqucr actos que obrigarem a Sociedade, bem como as
ordens e retiradas de fundos contra os banqueiros e estabelecimentos de
credito e bancarias, devedores e depositarias, devem ser assignados
por dous administradores Ou por um administrador e um director ou
chefe de serviço, salvo poderes conferidos a um só ou a um mandatario
especial.

Art. 25. Cada administrador deve ser proprietário de cem acções
que serão nominativas, ínalienaveís durante o prazo em que exercer suas
funcções, marcadas com um carimbo especial indicando sua inalienabili
dade, e depositadas na caixa social e applicadas, segundo dispõem as
leis, na garantia ôos actos de sua gestão. ~

Art. 26. Os administradores não contrahirão, em virtude da sua
gestão, responsabilidade pessoal alguma relativa ás obrigações da
sociedade.

Poder Executivo - '9°9- Vol. ll , 20
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Art. 37. O Conselho de administração receberá cédulas de pre
sença cujo valor, fixado pela assemblón geral, ficara sendo o mesmo até
Ser decidido em contrario, e que elle repartirá entre os membros que o
constituircm, do modo que entender.

Estas cedulas serão independentes da parte nos lucros que é estabe
lecida para o Conselho no art. 45 e dos emolumentos que poderão ser
fixados para os adminstradores delegados, por força do art. 24, prece
dente.

Art. 28. Os administradores não poderão ter nem conservar inte
resse dírecto ou índírecto em uma cmprcza ou accórdo celebrado com a
Sociedade, ou por conta della , sem serem para isso autorizados pela as
sernbéa geral, nos termos do art. 40 da lei de 24 de julho de 1867.

Cada anno prestar-se-hão contas á asscmbléa geral da execução dos
accórdos e emprczas que clla tiver autorizado, nas condições supra
mencionadas.

Será, porém, facultado aos administradores o obrigarem-se com a
Sociedade perante terceiros e poderão ser participantes em qualquer ope
ração da sociedade, sem solidariedade com ella .

TITULO IV

coxnnssxiuos

Art. (-9. A assembléa geral ànnual designará um ou mais cornmís
sarios, socios ou orla, encarregados de preencher as funcções determi
nadas na lei de 24 de julho de 1867

Si a asscmbléa geraí nomear varies commissarios, um só dentre elles
poderá ag'ir no caso de se acharem impedidos os outros ou de haverem
pedido demissão, fallecido ou se recusado a funccionar,

O ou os comrníssarios receberão uma remuneração cuja cifra, fixada
pela assembléa geral, será mantida até ser resolvido em contrario.

TITULO V

ASSElIIllLÉAS GERAES

Art. 30, A assembléageral, regularmente constituída. representará
a totalidade dos acclonistas. As resoluções serão obngatorías para todos,
mesmo para os ausentes, dissidentes e incapazes.

Art. 31. A assernbléa geral compor-se-há de todos os accionístas
que possuírem, no minimo, vinte acçõcs integralizadas.

Os possuidores de um numero de acções inferior a vinte poderão
reunir-se para constituir o numero preciso c poderão fazer-se represcn ~

tal' por um delles ou por um outro membro da assembléa.
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Art. 32. Os possuidores de acçôes ao portador devem, para ter di
feito de assistir á asscmbléa geral, depositar seus títulos e o de seus
committentes na sede social ou nas caixas designadas pelo Conselho de
Adrnístração, cinco dias, no minimo, antes da reunião. Todavia, este
prazo pode ser diminuído pelo Conselho.

Será entregue a cada depositario um recibo nominativo que lhe ser
virá de bilhete de ingresso na assernbléa.

Os proprietários de titulas nominativos serão dispensados do depo
sito, porém deverão, para terem o direito de assistir á assembléa geral,
ser inscriptos no registro da sociedade quinze dias antes da data da re
união.

Ninguern poder-se-há fazer representar na assernbléa senão por um
mandatario que seja, tambem, socio (membro) da assembléa.

Todavia poderão fazer-se representar nas assernbléas:
As senhoras casadas, por seus maridos, se tiverem a seu cargo a

administração de seus direitos e seções,
Os menores c interdictos, por seus tutores;
Os co-proprietários, por seus usufructuaríos e reciprocamente;
As cociedadcs em nome collectivo por um de seus membros ou

mandatários permanentes;
As sociedades em comrnaudita simples ou por seções, por um de

seus gerentes ou mandatários permanentes;
As sociedades anorrymas, communidades e estabelecimentos pu

blicas, por um de seus administradores ou por um delegado munido dos
poderes precisos;

Sem ser necessário que O marido, tutor, socio em' nome colIe
ctivo, gerente, administrador, delegado ou mandatario sejam pessoal
mente a&ionistas.

Art. 33. As assembléas geraes serão convocadas por meio de um
aviso inserto em um jornal de annuncios legues na séde social, com 16
dias de antecedcncia para as assembléas annuaes e oito dias de ante
cedencia para as assembléas extraordinárias ou reuniões extraordinarias.

O aviso de convocação para as assemblcas extraordinarias deverá
indicara objecto da reunião.

Art. 34. Será convocada todos os annos uma assernbléa geral
pelo Conselho de administração, dentro dos seis mezes do encerra
mento do exercício.

A assernbléa poderá, além disso, ser convocada extraordina
riamcnte pelo conselho de administração, quando achar conveniente
íazel-o, ou pelo commissario ou commíssarfos, nos casos previstos
na lei.

A reunião terá lagar na séde social ou em qualquer outro local
designado pelo conselho de administração.

Art. 35. A ordem do dia será estabelecida pelo conselho de admí
nistração, nella só serão mencionadas as proposições emanadas do con
selho de administração ou dos commissarios, Só se deliberará sobre os
assurnptos constantes da ordem do dia.

Art. 36. A assembléa geral será presidida pelo presidente do con
selho de administração ou por um dos vice-presidentes e, na falta
delles, por um administrador designado pelo conselho.
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Os dons accíonistas presentes, e que acccitarenr, possuidores ou
representando o maior numero de seções, preencherão as funcções de
escrutadores.

A mesa designará o secretario que poderá ser escolhido fóra da
classe dos accíonístas.

Haverá uma lista de presença que conterá os nomes c domicilias
dos accíonistas presentes ou representados e o numero de acções que
cada um -delles possuir. Esta lista, certificada pela mesa, será deposi
tada na séde social e deve ser mostrada a todos que o exigirem.

Art. 37·' As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos
membros presentes.

Cada um delles terá tantos votos quantos lotes de vinte acções
possuir ou representar.

Os votos serão dados symbolicamentc, a menos que se não reclame
escrutínio secreto -por dez membros presentes á assemhléa, no minimo.

Art. 33. A assembléa geral annual.ouvirá ti. leitura do relatorio do
ou dos commissuríos sobre a situação da sociedade, sobre o balanço e
sobre as contas do exercício, apresentadas pelo conselho de admi
nistração.

Discutirá, approvará, restabelecerá ou rejeitará as contas.
Fixará os dividendos, mediante proposta do Conselho de adminis

tração.
Nomeará os administradores e o ou os commissarlos.
Determinará 'a importancia das fichas de presença do Conselho de

administração ou da gratificação do ou dos commissarios .
Decidirá e autorizará, fóra da creação de obrigações previstas no

art. 33, os.empresttmos por via de emissão de obrigações bypothecaría
ou nao.

Conferirá ao Conselho de Administração _quaesquer poderes sup
plementares cuja utilidade seja reconhecida.

Ernfim, pronunciar-se-há soberanamente sobre todos os interesses
da sociedade. , - .

Art. 39. A assembléa geral, em reunião extraordinária, poderá,
por iniciativa do conselho de administração, fazer quacsquer modifi
cações convenientes nos presentes estatutos.

Poderá, especialmente, resolver e autorizar:
A mudança de nome da sociedade; .
A ampliação ou rcstrtccão dos negocias da sociedade;
A transferencia da sede social para fora de Pariz ;
A prorogação, re íucção do prazo ou dissolução antecipada da so

ciedade;
O augmento, de uma ou mais vezes, do capital social, quer por

via de quotas trazidas para a sociedade, quer por snbscripçõcs em
especie, mediante a reserva prevista no art. 8"; .

A amortização e reducção do capital social, mesmo por meio de
resgate de àCÇ02S ;

A divisão do capital em acçõcs de uma taxa nominalque não a ele
cem írancos j

A fusão ou annexão da sociedade com quaesquer outras sociedades
organizadas ou a organizar;



xoros DO PODER EXECUTIVO 3'1

A transformação da sociedade em sociedade de qualquer outra
fórma, franceza ou estrangeira;

A cessão a terceiros quaesqucr ou entrada para outra sociedade,
com a totalidade cios bens, direitos e obrigações da sociedade.

Art. 40. A assernbléa geral annual e as assembléas gemes que
houverem cle deliberar em todos os casos que não os previstos pelos
arts. 30 e 40 devem ser constituidos por um numero de accíonistas re
presentando um quarto, no mínimo, do capiial social.

Si não houver esse numero na assembléa, convocar-se-ha uma
ontra com quinze dias de intervallo, no minimo, da primeira e delibe
rar-se-ha nclla validamente seja qual íór a porção .de capital represen
tadaç--. somente, porém, sobre os objectos constantes da ordem do día
da primeira 3.ssembléa.' A convocação para esta segunda assembléa
poderá ser feita somente com oito dias de antecedeucia.

As assernbléas que tiverem de deliberar sobre os objectos menclo
nados nos arts. 39 e 40, só serão regularmente constituídas e delibe
rarão validamente si se compuzerem de um numero de accíonístas repre
sentando no miuimo a metade do capital social.

Si tal condição não fór -preenchida, poderá ser convocada uma
nova assembléa e todos os acciouistas poderão ser convidados para ella,
Neste caso, cada accíonista terá no minino um voto e tantos votos
quantos lotes de dez acções possuir ou representar.

Esta segunda assernbléa só será, por sua vez, regularmente constí
tuida, si os accionistas presentes ou representados reunirem no mínimo
a metade do capital social.

Art~AI. Quinze dias, no mínimo, antes da reunião da assembléa
geral, qualquer accionista poderá tomar conhecimento na séde social do
inventario c da lista dos accionistas e exigir a entrega de umà cópia
do balanço resumindo o inventario assim como o relataria dos COm
missarios.

Art. 42. As deliberações da assembléa geral serão constatadas por
actas inscriptas em um registro especial e assignadas pelos membros
da mesa ou pela maioria delles.

As cópias ou extractos destas actas serão certificadas por um admi
nistrador.

Depois de dissolvida a sociedade e durante a liquidacão, estas
cópias ou cxtractos serão certificadas pelo liquidante ou por um dos
liquidantes.

TITULO VI

l\NNO SOCIAL - ])E!llO~STHA(ÃO DA SlTUA~;XO - INYENTARIO

Art. 43. O an110 social começará em I de outubro e acabará em 30
de setembro.

Por excpção o primeiro exercido comprehenderá o tempo decor
rido do dia da constituição da sociedade até 30 de setembro de 1910.

Ar1. 44. O Conselho-de Administração preparará; em cada semestre
um resumo da situação activa C passiva da sociedade. '
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Este resumo será posto á disposição dos commissarios.
Além disso, será feito annualrnente Ulll inventario contendo a in

dicação dos valores moveis c immoveis e de todas as dividas activas e
passivas da sociedade.

O inventario, o balanço e a conta de lucros e perdas serão postos
á disposião dos commíssarios no quadragesímo dia, o mais tardar,
antes da assembléa geral auuual. E'Ics serão apresentados a esta
assernbléa,

Todas as despezas de emissão e de commissão exigidas para a for
mação do capital da sociedade ficarão a cargo desta e, depois de appro
vadas pela segunda assembléa geral constitutiva, serão lançadas, como
despezas de constituição, em unia conta especial que será. amortizada da
tórma, nos prazos e nas proporções que o Conselho de Administração
determinar.

CAPITULO VII

nIVIS?í.O DE LUCROS ----FU:-;:DO])E H.ESERYA

Ar. 45. O producto liquido de sociedade, deduzidos os gastos,
onus e amortizações, constituirá o lucro.

Este lucro será repartido do modo seguinte e na seguinte ordem;

1°, cinco por cento para a reserva legal ;
2°, uma quantia sufflcieote para pagar ás acções privilegiadas cinco

por cento sobre o capital que tiverem realizado, não amortizadas, e sem
que a ínsufflciencia de um exercício possa dar lognr a uma compensação
qualquer sobre o outro exercido.

n

Do excedente, retirar-se-há:

t'', as quantias que a assembléa geral, mediante proposta do Con
selho ele Administração, achar utll, applicar para crear e manter reservas
especiaes e fundo de previdencia ou de amortização do capital social, sem
que, entretanto, a retirada, por esse motivo, possa excedera vinte por
cento do excedente dos lucros;

2°, doze por cento para o Conselho de Administração j
3 0, uma quantia suffíciente para distribuir aos accionistas pos

suidores de acções ordinarias cinco por cento sobre o capital que tiverem
realizado, não amortizadas, e sem que a insnfficíencia de um exercício
possa dar lagar a uma compensação qualquer sobre um outro exercício.
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o saldo será repartido entre todas as accões sem distracção,
Todavia a nssembléa geral poderá, mediante proposta do Conselho

de Administração, applicar este saldo na sua totalidade ou em parte,
em quacsqucr novos réports ou em reservas especiaes, fundos de previ
dencía ou de amortização. acima previstos.

Art. 46. A amortização do capital social eflectuar-se-ha, conforme
o caso, por sorteio, por distribuicão igualou por outra íórma, do modo
e nas épocas que forem determinadas pelo Conselho de Administração e
sem dístíncção entre as acções ordinarias e privilegiadas.

As acções integralizadas serão substituídas por acçõcs beneficiarias,
que, salvo o primeiro dividendo de 5 %, terão o mesmo direito que as
acções não amortizadas.

Art. 47. Os juros e dividendos das acçôes serão pagos de 'urna ou
mais. vezes, nas épocas e nos lagares marcados pelo Conselho de Ad
ministração.

Elles serão validamente pagosaos portadores do titulo ou do ccmpon:
Quaesquer juros e dividendos que não forem reclamados no prazo

de cinco annos eladata da sua exigibilidade prescreverão em proveito da
sociedade.

Art. 48. Logo que o fundo de reserva legal attingír a um decimo
do capital social, a retirada destinada para sua. formação poderá ser
diminuída qmcsmo suspensa por deliberação do Conselho de Adminis
tração; todavia a retirada tornar-se-na obrígatoría si a reserva descer
abaixo de um decimo do capital social.

As perdas extraordinarias do capital poderão ser reparadas por
meio do fundo de reserva, porém tal medida s6 poderá ser tomada com
autorização da assérnbléa geral.

TITULO VIII

DISSOLUÇ,tO - LIQUIOAÇKo

Art. 49. Caso se percam tres quartos do capital social, os adnunis
tradores deverão convocar a assembléa geral de todos os acdonístas
para o fim de deliber~r s.o.brc a continuação ou .d~ssolução da sociedade.
Na falta de convocaçao feita por parte dos administradores, os comrms
sarios poderão reunir a asscrnblca.

Nesta asscmblén qualquer acciomsta terá pelo menos um voto e
tantos votos quantos gTUpOS de eo acções possuir.

A resolução da assembléa será, em qualquer caso, communicada ao
publico.

Art. 50. Quando terminar a sociedade ou no caso de dissolução an
tecipada da mesma, a assernbléa geral, mediante proposta do Conselho
ele Administração, regulará o modo de Iiquidal-a c nomeará os liquida
dores.
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Conferirá aos liquidadores DA poderes que julgar conveniente para
realizar todo o activo movcl e inunovcl ela sociedade.

Poderá autorizal-os a ceder a terceiros ou ~1 entrar para qualquer
sociedade constituída ou a constituir, Irancezaou estrangeira, comtodos
ou a parte dos bens, direitos e obrigações da sociedade,

Durante a liquidação, os poderes da assembléageral subsistirão como
durante a existcncíada sociedade; clla approvará as contas da liquidação
e dará quitação aos liquidantes.

Todos os valores provenientes da liquidação servirão em primeiro
lagar para saldar o passivo e depois para reembolsar as acções, ainda não
integralizadas, sem distincção .

O saldo, si houver, constituindo 8 lucros, será repartido eguàlmen
te entre todas as acções sem distinccão.
. Art,.) r. Todas as diverg'encias 'que possam surgir durante a existen

ela da sociedade, ou durante a liquidação entre os acciontstas e a sccieda
de ou entre Os administradores e os commissarios ou ainda entre os aCClO~

nlstas mesmo com relação aos negccíos da sociedade, serão submettidas
á jutisdicçâo dos tribunaes competentes da séde social. .

As divergencias que disserem respeito ao interesse geral e collectivo
da sociedade só poderão visar o Conselho de Administração ou de um
de seus membros o nome da totalidade dos accionistas e em virtude de
deliberação da assembléa geral.

Qualquer accionísta que quizer provocar uma contestação ( divcrgen
cia) desta natureza deverá communícal-a ao presidente do Conselho de
Administração que será obrig-ado a inserir a proposição na ordem do dia
da próxima as.')embléa geral, com a condição de haver tal communícação
sido feita um mezantes, no mínimo.

Si a proposição tór rejeitada pela assernbléa, nenhum accíonísta
poderá reproduzil-a em justiça em interesse particular; si íór aco-ita,
a .assembléa designará um ou mais commissarios para acompanharem
a contestação.

As intimações, a que o processo der lugar, serão feitas unicamente
aos commissarios ; não poderá ser feita intimacão alguma aos accío-
nistas irídividualrnente. '

No caso de processo, o aviso da assembléa deve ser submettido
aos tribunaes ao mesmo tempo que o próprio pedido.

No caso de, contestação, todo o accionista é obrigado a eleger
domicilio no distrlcto dos tribunaes da sede social e quncsqucr noti
ficações e citações serão validamente feitas em domicilio por ellc
eleito, sem levar em conta o domicilio real do mesmo.

Na falta de eleição de domicilio, as intimações judiciárias e extra
judiciarlas serão validamente feitas no recinto do tribunal da séde social.

A eleição de domicilio, implica formal ou implicitamente attri
buiçâo de jurisdicçãu aos tribunaes competentes da séde social,como
autor Ou réo ,

Nas suas operações no Brazil, a sociedade conformar-se-ha com
as disposições da lei brazileira c caso surjam contestações quncsqucr,
oriundas das suas operações ou do seu representante, ella coníor
mar-se-lia COm as decisões legacs, COm o processo e com a competencta
dos tribunaes do Bradl. D
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TITULO IX

CO:iDJÇÔES DE: CO\,STlTUrç;\O

Art. ~2. A.. sociedade só será definitivamente constituida depois
de cumpridas as formalidades prescriptas pela lei de ::q de julho de
1867 .

Por cxcepcão, as assernbléas constituintes serão convocadas por
a viso inserto em um jornal de anuuncios Ieaaes da séde social.

O aviso será feito com dois dias de antccedencia para a primeira
asscmblca e com cinco para a segunda. .

A primeira assernbléa poderá mesmo reunir-se mediante convo
cação verbal e sem prazo marcado, si todos os accíonístas se acharem
presentes ou representados.

Nestas duas assembleas, os acclonistns poderão ser representados
por mandatarios estrangeiros.

PI:BLICAÇ{lES

Plenos poderes são conferidos ao portador elos documentos para
cüectuar o deposito legal e a publicação dos presentes estatutos e das
asscrnbléns constituintes.

Feito __ em duplicata em Paria aos vinte c tres ele março ele mil
novccentcs e nove.

Lido e approvado -- Bértlicn,
Lido e approvado -- Bonncfoy,

Em seguida lê-se:

REG1STRADO em Paris, aos vinte c cinco de março de mil no
vecentos e nove., á folhas 69 - Col. 8 - Vol.;,)74·

Recebido tres francos c setenta e cinco centimos.
Assignado -~ IYcill.

Annexos aos Esta'tutos

Eu abaixo assig nado, traductor juramentado e interprete de COITl

rncrcío desta cidade do Rio de Janeiro. Capital Federal ela República
dos Estados Unidos do Brazil.

Certifico que o que abaixo se lê 6 a traduccão cxacta da aeta -da
asscmbléa geral cxtrnordinaria da Socue Sucriere de Bracultu, realizada
aos dezesete de fevereiro de mil novecentos e nove, na séde social da
alludida sociedade c lavrada no livrei de' actas da Societé Sucriere
BraCltlly (ns. 27<l 33 do livro n . 17) supra mencionada. Este livro me
foi apresentado e cu o restitui ao interessado coma traducção abaixo.
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Em fé elo que passei o presente que asslgueí e que sellei com o
scllo do meu OUtCIO nesta cidade do R10 de janeiro, aos vinte e dous
de fevereiro de mil novecentos e nove.

.Rio de Janeiro, aos vinte e dous de fevereiro de mil novecentos e
nove.

Assígnado - Manuel de Maltos Fonseca.

Acta da Assemblea Geral Extraordinária da Societé Sucríére
Bracuhr , realizada <las dczcscte de fevereiro de mil novecentos e nove.

Presidencia do Sr. M. Le Tellier.
No armo de mil novecentos e nove, aos oczesete de fevereiro, ás

duas horas da tarde, I!O Rio de Janeiro, Avenida Central numero dez,
os Senhores Accionistas da Societé Sucriére de Brücuhy, sociedade ano
nyma com o capital de mil contos de réis "1.000:000$), com sua
sede social no Rio de Janeiro, se reuniram na asscmbléa geral extraor
dinariana scdé social, mediante convocação do director presidente, in
serta no Diario Qffidal de seis do corrente.

A assembléa nomeia presidente o Sr. M. Lc 'I'ellier . Este escolhe
para secretarias o S1'. João Fonseca RIbeiro Bastos e o Sr. Emilc
François, tudo nos termos do art. I4 dos, estatutos.

O presidente exige a apresentação do aviso de convocação bem como
da folha de presença assígnada por cada accionista ao entrar na sessão.

Verifica pela folha de presença que os accíonistas presentes ou re
prescntados s~o em numero de q e reunem 7. 7()g acções sobre as
10.000 acções que constituem o capital social.

A assembléa, contando mais de dons terços do capital social,
declarada regularmente constituida.

Acham-se na mesa:
O jornal offieial (Diario OiJicietl) contendo o aviso de convocação.
A folha de presença com os poderes dos accionistas representados.
O relataria do director-gerente.
O presidente observa que a assemblca se acha reunida para o fim

de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
Votar a annnllação das deliberações das assembléas de 10 de

novembro e de 28 de dezembro .do anno passado, a dissolução da
sociedade, sua transformação em sociedade anonyma franccza , entrando
com o seu actívo para uma sociedade a organizar-se em França, de
dissolução condicional, e nomear um ou mais liquidantes com determi
nação dos seus respectivos poderes.

Faz em seguida algumas considerações sobre as resoluções das
assembleas anteriores que concluem peja votação de uma primeira re
solução em substituição das ditas resoluções e procede em seguida á
leitura do relatório do dircctor-gerente e dos commissarios (membros
do conselho fiscal), concluindo pela approvaçâo das contas.

Offerece depois a palavra aos acclonístas que quizerem pedir quaes
quer explicações ou apresentar observações quaesqucr,

Depois de trocadas explicações, O presidente 'Põe succcssivamente a
votos as seguintes resoluções:
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1']{D1EIRA RESOLUl,;XO

:H1

Asscmblén gera! rcsolvcndosobrc as conclusões do relatório do
director-gerente resolve ceder a uma sociedade anonymc, a constituir-se
segundo o direito Iranccz, todo a activo movel e immovel da Societé
Sucriére de Braaüir, mediante attribuiçâo de 9,000 accões ordinárias,
integralizadas de 100 francos cada uma e de 3.1.00 obrigações trypothe
cartas de 500 francos a 5 % de juros; todo o passivo deverá ser pago
pela Socíéte Sucríére de Bracuhy com as referidas acções e obrigações a
ella attr'ibuidas.

Para isso a asscmblca delega ao SI'. Joaquim Garcia, dírcctor-pre
sidente e ao SI'. André Richer, dírcctor-gcrcnte, os poderes seguintes
que terão a faculdade de substabelecer no todo ou em parte:

Realizar esta entrada debens mediante o preço supra indicado e
sob as condições c termos acccssorics que elles entenderem.

Concorrer, conforme o caso, para a fundação da' sociedade e para o
estabelecimento dos estatutos: determinar O capital da sociedade a orga
nizar que não poderá ser inferior a 1.500.000 francos nem superior a
2.200.000 francos, as acções a sabscrever poderão ser acções de prio..
ridade .

Estabelecer qnacsquer clausulas relativas á sede da sociedade, a sua
duração, .augmento ou recucção do capital, ás vantagens a couceder ás
acções de prioricdade, ao modo de integralizar as acções a subscrever,
á 'sua cessão, 30 pagamento dos juros e dividendos, á administração da
sociedade, aos membros elo conselho fiscal, ás asscmbléas geraes, á con
tagem dos votos, aos inventarias e contas annuaes, ú repartição dos
lucros, ás continuações, prorogações, dissoluções e liquidações da socie
dade quando cheg-ar a época fixada para findar o seu prazo de duração
ou em quacsqucr outros casos a determinar.

Fazer qualquer declaração de subscripçáo e de pagamento.
Assistir ás assembléasgeraes constituintes, votar quacsquc; reso

luções.
Esta resolução foi approvada unanimemente.

SI'~GUNDA RESOLUÇXO

A assembléa gera: resolve que, pelo simples facto da entrada de
bens acima prevista e de constituição definitiva da nova sociedade, a
Société Sucríerc de Bracun», que não terá mais objcctivo.lscrá dissolvida
de pleno direito á conta dessa organização.

Esta resolução foi appruvada unanimemente.

A asscrnblca geral, no caso em que a dissolução prevista na reso
lução precedente se tornar definitiva, nomeará liquidante da sociedade o
SI". André Richer, que entrará em funcções logo depois dcconstítuida
a nova sociedade e terá, a contar desta data, os poderes mais, amplos,
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na conformidade das leis c usas commcrciacs, para realizar o [letivo,
pagar o passivo c repartir entre os accionistas o producto liquido da
liquidação,

Conscquentementc o liquidante terá especialmente os poderes se
guintes que serão enunciativos e não limitativos :

Cobrar todas 3S quantias devidas ú sociedade seja a que titulo for e
receber da nora sociedade o prcco da quota com que entra a Sacietr:
Sucriêre de Bracuhv, '

Retirar de quncsqucr caixas publicas ou particulares quaesqucr
quantias, bem como títulos. eüeiros e documentos de toda a sorte.

Examinar. discutir, encerrar e fechar quacsqucr contas com cre
dores, devedores e terceiros quacsquer, fixar os respectivos saldos,
11CtiY9S ou passivos, rcccbcl-os ou pagal-os .

Ceder, rescindir quacsqucr contractos de seguros e outros.
Assignar c pagar quaesqocr cheques, letras de cambio, transportes

de dividas activas e outros valores, apresentar effcitos a desconto.
Pcrmittir quaesquer.atuencis, sub-lncacôes ou dcsistcncia.
Ceder creditas .-pelos preços e nas condições que entender c re

cebe!" o respectivo' impor.e, permittir quaesqucr transfercncias e alie
nações.

Retirar de quacsqucr administrações dos correios, caminhes de
terra, companhías de transportes c outras, quacsqucr embrulhos e cartas
registradas ou não. contendo valores, exigir entrega de quaesquer
depositas, receber ordens postacs qnacsqucr, ou ordens telegrnphicas e
vales postaes .

De todas as quantias recebidas ou pagas, dar ou exigir recibos e
quitações boas c validas, consentir quacsquer menções e subrogações
com" ou sem garantia, desistir contra pagamentos ou 11.10 de qnaesquer
direitos, acções, privilcgios e hypothecas, dar egualmente, com ou sem
contestação de pagamento, desistcncia de quaesqucr ínscrípcõcs, pe
nhoras, embargos c outros euipedimcntos quacsqucr : permittir quacs
quer anterioridades, rcstrlcções c limitações de prívilegios e de hypo
theca, fazer e acceitar qnaesqner ofteredmentos, retirar quaesquer
quantias consignadas, entregar ou exigir a entrega de quaesquer titulos
c documentos, dar ou receber quitação dos mesmos.

Na falta de pagamento e no caso de surgirem quaesquer diffículdades,
comparecer como autor ou réo perante qnacsqucr juizes, tribunaes e
cortes competentes, conciliar-se, tratar, transigir em qualquer estado de
causa, obter decisões judiciárias ou administrativas,' tazel-as executar
por todas as vias e meios de direito, tomar parte em quacsqucr assem
bléas de credores, affirmar quaesqucr credites, obter classificação de
creditas e receber as respectivas importancias,

Assistir a. assembléas g'eraes ordlnarias e extraordinarias, votar,
estatuir sobre quacsquer assumptos contestantes da ordem do dia ou a
resolver.

Para os fins acima passar e assiguar quaesqner actos, eleger dorni·
cilio, conferir poderes especiacs, revogai-os e, em gcral, fazer tudo
quanto for neccssario.

Esta resoluçáo foi approvada unanimemente.
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Não havendo mais nada em ordem do dia e uinguem mais havendo
pedido a palavra, levantou-se a ssssão ás 3 J/3 horas .

De tudo quanto ficou dito acima lavrou-se a presente acta que,
depois de lida, foi assígnadn pelos membros da mesa.

E eu, João Fonseca Ribeiro Bastos, mandei lavrar a presente acta
que assignei depois de bavel-a devidamente conferido - JO;]O Fonseca
Ribeiro Bastos - M, Le Tclíier - Emilc Fronçois.

Seguem-se as menções:

i« ------: Certifico verdadeiras as nsstgnnturas do Sr. João Fonseca
Ribeiro Bastos ~ SI'. N1. Le "l'ellier e Sr. EmiJe Francoís.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1909- Em testemunho da ver
dade (signal publico do tabellião) ~ Assignado, Evariste Valle de
Barros.

2° - Visto, para legalizar a assíqnatum do Sr. Evariste Valle de
Barros, tabellião em exercido nesta Cidade do Rio de Janeiro, appcsta
ao presente.

Rio de Janeiro, aos 2.:;- de fevereiro de 1<)09.
9 vice-consul, gerente do consulado de Frallça.~ Assigur.do :

Cluirlat,
3° - O "\1inistro dos Negocias Estrangeiros certifica verdadeira a

assígnatura cio Sr. Charlat.
Paria, 2'2 de março de 1l)09.
Pelo ministro, pelo chefe de secção delegado. ~ Assígnado,

Schneider,
Registrado em Paria aos 2S de março de lC)0:;J, üs. 69, cal. 8°,

\'01. 574, 1\

Recebldo, tres francos e 75 ccntímos.c- Assiguado, IVeill.

II

Consulado de França no Rio de Janeiro, 11, <J.
Perante nós abaixo assignados, Pascal Barida, chancellcr substituto

do consulado de França no Rio de Janeiro (Brazil), assistido do Sr. Eu
gene Charlat, vice-consul gerente do posto; compareceram o Sr.
joaquim Garcia, o.rcctor presidente da Sociéie Sncriêre de Bracultr,
residente no Rio de Janeiro, á rua Visconde de Inhnúma n. lO?, e ()
Sr. André Richer, director de usinas, residente no Rio de Janeiro, <'í
rua General Camara n. I '20.

Agindo, o Sr. Joaquim Garcia na qualidade de dircctor-prosidente
e o Sr. André Richcr, na qualidade de d.rector-geren:e e ambos no

nome da Socielé Sucríére de Bracubr, sociedade anonyma com o
capital de I .000:000$, com sua sede social no Rio de Janeiro, Avenida
Central n. JO, e em virtude dos poderes que lhes foram conferidos
por uma assembléa geral extraordinária dos accionistas da sociedade
realizada aos I7 de fevereiro de H)09. OS quaes em virtude da facul
dade contida na decisão da asscrnbléa, pelo presente, delegaram ao
81'. Renobert Emile Bonneíoy , industrial, residente em Ncuilly Sur
Seine (Seine) nvenue de Ncuilly n. 1\4, poderes bastantes para:
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Entrar para uma sociedade anonymu a constituir-se, segundo o
systerna írancez , com todo o activo immovel da Société Sucnére de
Bracuhy, mediante a attribuicão de <).000 acçõcs ordinárias de
JOO francos cada uma, integralizadas, c de 3.200 obrigações hypothe
carias de soo francos de 5 °:'0 de juros, devendo todo o passivo ser
pago pela Socíéte Sacríerc de Brücuhv: com estas attribuiçôes ,

Realizar esta entrada de bens, mediante o preço supra-indicado e
sob os termos e condições accessorios que entender.

Concorrer, conforme o caso, para a fundação da sociedade e
para o estabelecimento dos estatutos, determinar o capital da socie
dade a organizar-se, que não poderá ser inferior a um milhão e
quinhentos mil francos nem superior a dous milhões e duzentos mil
francos; as acçõcs a subscrever poderão ser acçôes de prioridade.

Estabelecer quaesquer clausulas relativas á sede da sociedade, á sua
duração, augrnento e reducção de capital, vantagem, a conceder as
acções de prioridade, modo de liberar as acções e subscrever, sua
cessão, pagamento de juros e dividendos, administração da sociedade.,
commtssaríos (membros do conselho fiscal), assembléas geraes, computo
dos votos, inventaries e contas annuaes, repartição dos lucros, conti
nuação, prorogação, dissolução, liquidação da sociedade quando chegar
o prazo estabelecido para a sua terminação, ou em outros casos a de
terminar.

Lavrar qualquer declaração de subscripção e de pagamento.
Assistir as assembléas gcraes constituintes, votar quaesqucr de

clarações.
Para os fins acima, passar e assiguar quacsquer actos, eleger do

micilio, substabelecer e em geral lazer tudo quanto preciso fór,
Do qtle se lavrou acto feito e passado conforme a minuta apre

scn tada nachancellaria do consulado de França, ÍlO Rio de Janeiro, aos
20 dias do mez de fevereiro de 19°9.

E os comparecentes assígnaram depois de lido e0I11110SCO.o chan
celler substituto e com O SI'. vice-consul gerente do posto. - Joaquim
Garcia. -André Richer.

O chanceller substítuto, Baríâa. - () vice-consul g'erente do con-
sulado de França, Cluirlat, ~

Em seguida viam-se as seguintes declarações:

I' Q O ministro dos Negocias Estrangeiros certifica verdadeira a
assígnaturn do Sr. Charlat. Paris aos 22 de março de 1909, - Pelo mi
nistro, pelo chefe de secção delegado, Schneider,

2." Registrado em Paris no quinto officio de notas aos 25 de
março de 1909, fls. 69, col. 8, vol , 174.

Recebido tres francos 75 centlmosv-- VVeill.
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SOGIETI~: SUCLUI~:RE ))'ANGll1\.

Lista de snbscripcão das oito mil acções âenoniui adas privilegiad.as,
, jazendo parte do capital social

E

Discriminação das entradas pagas:

Xomcs, prcuomcs , qualidades," .lomí
cil los dos subscnptorcs

Bcrthon Antoine , engenheiro civil,
roU Boulevard Sabastopol, Paris. 3:-'0 37.oCO

2 Isounefoy, Renobert Emile, indus-
trial, 84 avenue de Ncudly , N.
sur Seine. 220 22.000

3 Darnart & Comp., banqueiros, JOl
rue Reaumur , Paris 2.685 268.000

4 Damoy , julee, proprícrarlo, rue
Medices n.9, Paris. .. . 500 50 .000

5 Delourrne, René, industrial em Dun-
kerque (Norte).. ... 125 .12.500

6 Durocner , Ilenry, engenheiro, 60
rue de Tocqucv'Ile, em Paris.. 200 20.000

7 Fourie , Alfred , proprietário em
Saíut Mard (Seine et l\larne).. 200 20.000

B Guion , Victor, proprietário, 30
Boulevard Beaumarcltais, Paris. !0O 10.000

9 Hoseph, Louis Victor, abbade , Ve-
nox, Calvadas.. . . 200 20.000

lO Latierce , jules Alfred , capitalista l

14 Boulcvard Morland , Paris. 250 25.000
I I Marchand,Léonce, capitalista, Dun-

kerque (Norte).. . . 500 50.000
13 Leclerc , Máxime, proprlerario , 5

rue de Meziere, Paris. 500 50.000
13 Ouaché, René, proprictario em

Saint Leu d'Esserent (departa-
mento de Oisc). . . . " 250 25.000

LJ. Paillet , Charles, proprietarío, rue
Saiut Antoiue em Etampes (Seinc
ct Oise) . 100 10.000

I2·500

3. 125

5.00 0

5·000

2·5°0

5·000

12·5°0

12·5°0

12.500
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15 Rousseau , Abel, engenheiro, g rue
Picot , Paris, ' "

16 De Tavernicr , Charles, proprietário,
16 avenue Eíysé Réclus, Paris .

17 Waligorsíd, Henri , proprietario , ()
VilJa Saintc Pov 1 em Ncuillv sur
Semc (Scine) -, , , ' '. ,

18 Wohlgenuuh Maurice , antigo se
cretario da conferencia dos advo
g-ados na Corte de Appcllacão de
Paris, 1'2 rue Rochart de Sarem,
Paris.

200 co.ooo

,')00 50.coO

r.coo 1 ClO, (JUO

ioo lO,(~'OO

5 000

1",5°0

2 ..)00

'Totacs:

Numero das acções snbscnptas a.ooo

Importancia das acções subscriptas 800.000

Entradas realizadas, duzentos mil francos 200,000

Certificado verdadeiro - Bertbon,

i~m seguida lê-se:

Registrado em Paris aos 25 de março de 19VG a Os. 69 col , ti,
volume 574, Recebido: 3 francos e 75 centimos.- ~Yeill.- Jfoync.

Chancella do referido tabellião ,
Visto-por nós Sr. Thorcl, juiz para l~ralizar a assignatura do Sr.

Moyuc, tabellião , no impedimento elo Sr. presidente do Tribunal de
Primeira lnstancia do Scna .

Paris, aos 14 de abril de I900,- Tnorel,
Chaucella do alludido tribunal.
Visto para legalização da assignatura do Sr. 'I'horc., apposta ao

presente.
Paris aos 15 ele abril de 19ü9.--- Pe11. delegaçií.o do guard3. dos

sellos, ministro da Justiça, o chefede secção, De la Guette,
Chancella do alludido ministério.
O ministro dos Xegocíos Estrangeiros certifica .vcrdadcira a as

signatura do Sr. De la Guette:
. Paris, aos 15. de abril de I<)oS).- Pelo ministro, pelo chefe de secção

delegado, Sdmcider.
Chancella do nlludído ministério.
Reconheço verdadeira a assignatura do SI', Schneider, do Ministerio

dos ?\:-egodos Estrangeiros. Consulado dos Estados Unidos do Brazil
em Paris, aos 15 de abril de 1909.- O consul geral, João Bclmiro
Lconi.

Chancella do alludido consulado inutilizando um se110 ele 5$ do ser
viço consular elo Brazil. Collada ao documento e devidamente inutilizada
na Recebcdoria do Rio de Janeiro uma estampilha tcder,tl ele r5$000.
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A assignatura do consul João Belmiro Leoni achava-se devidamente
reconhecida na Secretaria das Relações Exteriores do Rio de Janeiro em
data de I I de agosto de ! 9°9.

Nada mais continha ou declarava o referido documento que fiel
mente verti do proprio original ao qual me reporto.

Em fé e testemunho do que passei o presenteque sellei corno sello
do meu offício e assigno nesta: cidade do Rio de Janeiro aos 1'2 de
agosto de I 909. .

Sobre quatro estampilhas federaes valendo collcctivamente I3$1300.

Rio de Janeiro, 1"2 de agosto de 1909.~ M. de Manos Fonseca.

DECRETO N. 7' 540- DE 9 DE SETEMBRO Dl' 19°9

Torna extensivos aos Iuuccíonartos daSccrctarin de Esütdo da Agricultura, ln

dustria ~ Commcrcío os vencimentos cstabctccídos no decreto li. 2.0<)2, de;;I

de agosto ultimo, pa ra 'os runcclouartos das demais Sccretauas de Estado.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazii,
attendendo ao qne lhe representou o Ministro de Estado da Agri
cultura, Indnstria e Commercio, tendo' em vista a disposição do
art. 4' da lei n. I. 606, de zg de dezembro de 1906, c considerando
que, pelo decreto n. 2.093, de 31 de agosto Ultimo, foram equi
parados õs vencimentos dos funccionarios das diversas Secretarias
de Estado; considerando que o referidodecreto foi expedido depois
de creado o Millisterio da Agricultura, Industria e Commercio; e
considerando ainda que o pensamento do legislador foi igualar os
vencimentos dos funccionarios da mesma categoria das diversas
Secretarias de Estado, decreta:

Art. I.o Os vencimentos dos funccionarios da Directoria
Geral e da Dircctoria do Expediente da Secretaria de Estado da
Agricultura, Industria e Coinrnercio ficam equiparados, desde O
dia em que entrou em vigor o decreto 1.1. 3:092, de 3~ de agosto
ultimo, aos dos funccíonarios de cgual categoriadas outras Secre
tarias de Estado, correspondendo aos cargos de director geral,
directores de secção e 3°5 officiaes destas os de direcrorcs, chefes
de secção, auxiliares e amanuenses daquclla.

Art. :2. o Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 9 de setembro de 1909,88' da Independencia
e 21' da Republica ,

Poder Executivo - IÇKlQ_ VoI. l l.

..4.

NILO PEÇA\'llA.

Candido Rodrioucs .
~
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DECRETO N. 7.541- DE 11 de Sl.::TEi\II3lW J;lg 1909

Abre ao Ministctio da justíçu e vcgocios Interiores o credito suppterueutnr de

'fj7: ;'lÓ(J.~<jb as vertias as. 10 e ar do art. J" da lei de orçamento do cxnrciclo de

1909, para pagamento do augmentc de vencimentos dos runccíonerios da

respectiva Secretaria de Estado e dos auxiliares e cartograpbo da secção

ocmocraphíca. da Dlrcctorta (;:era1 de gaudc Publica.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil , usando
da autorização concedida pelo decreto n. 2.092, de ~1 de agosto findo,
resolve abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito
supplementar de 47:269$982, de accõrdo com a demonstração junta,
sendo 45: 723$.318 á verban 10 do art. 2" da lei de orçamento do exer
cicio de 1909, para pagamento do augmento de vencimentos, concedido
pelo citado decreto, aos funccionarios da respectiva Secretaria 'de Estado,
e 1:546$664 á verba n. 21., para o cios auxiliares e cartographo da
secção demograpluca da Directoria Geral de, Saude Publica, no periodo
de 5 de setembro a 31 de dezembro de 1909.

Rio de Janeiro, I I de setembro de 11)°9, 8Bo da Independencia c
21 0 da República.

NILO PEÇANHA.

Esn,rcl,'aldino Olympio de Torres Bandeira,
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Demonstração 9.~ déspeza com o 4ugmento de vencimentos conce
dido pelo decreto legislativo n . 2.092, de 31 de agosto findo,
aos runccíonaz-íoe da Secretaria da Justiça e Negocios rnee
r-íoz-es e aos auxüiar-as e car-tcgnapho da secção demoçr-aph íoa
da Dir~9tqr~a \X!3ral de. Saúde .Publfca, no per-Iodo de ·5 d
setembro a atüe dezembro de 1909

BlPORTA=\CIA RELATIVA AO
PEIUODO IiE 5 DE SETE;'[
DRO A 31 DE DE7,E.'lU3!W
DE 1909

CAnGOS

De cada
empregado Daclasse

~-~-----l---I-'----I'---'---'---'

Secretaria da justiça

3 directores geraes ,.
6 ditos de secção .
7 lOS ofJlciaes _ ,..

12 2°S ditos .
24 3°' ditos .

1 porteiro. _._ •.........
1 ajudante de porteiro .
7 contínuos......•.........
5 correios .

D/;'ecloria Geral da Saude
. Publica

6 300$000
2 640$000
3 690$000
2 400$000
1 800$000
2 400$000
1 200$000

480$000
600$000

2 :°30$000
850$066

I: 160$000
773$333
530$000
773$333
386$666
154$666
193$333

6:000$000
5: Iü3$996
8: 120$000
9 :27<)$9<)6

13:920$ 000
773$333
386$660

1:082$662
966$665

Secção Demogr-aph íca

3 auxiliares........... ..•• 1:200$000
.I eartographo............. 1: 200$000

336$666
336$666

I: 159$99B
366$666

Primeira secção da Direetoria de Contabilidade da Secretaria
da justiça e Negoe~Of' Interiores, II de. setembro de 1909,'":"'7 Car
valno e SOUZCT:, I') offlcial, Visto.- Rodrigues 'Barbosa, director da
secção. Visto.- j. Bordini, director geral.
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DECRETO N. 7.542 - DE 16 DE SE'n"mRO DE 1909

Aorc co Minístcrio ela justiça e Xcgocíos Interiores o credito especial de 3:o75S
para pagamento de subsidies que deixou de receber o marcctiat Firmino

Pires Fcrrcüu.

o Presidente da Repnbliea dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 7°, § 5°, do
regulamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro
de 1896, resolve, á vista do art. 8' da lei n. 1.81 I, de 3' de de
zembro de 1907, revigorado pelo art. 6° da lei n. 2.050, de 31 de
dezembro de 1908, abrir ao Ministério da justiça e Negocias In
teriores o credito especial de 3:0758 para pagamento dos subsídios
que, nos periodos de 16 de outubro a 3 de novembro de 189' e de
7 a 28 de maio de 1894, deixou de receber o marechal Firmino
Pires Ferreira, na qualidade de deputado federal pelo Estado do
Piauhy em 1891 e como senador pelo mesmo Estado em 1894.

Rio de janeiro, 16 de setembro de 1909,'88' da Independencia
e 21" da República.

NILO PEÇANlIA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 7.543 - DE 16 DI: SETE.\mRO DE 1909

Abre ao Ministcrio da jusüça c Ncgocíos Interiores o credito especial de 5:9:'5S

para pagamento de subsidius que deixou de receber o almirante Eduardo

\Vandcl1koll,.

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 7°, § 5°, do
regulamento approvado pelo decreto n . 2.409, de 23 de dezembro
de 1906) resolve, á vista do art. 8° da lei n. 1.841', de 31 de de
zembro de 1907, revigorado pelo art. 60 da lei n. 2.0S0, de 31 de
dezembro de '908, abrir ao Ministerio da justiça e Negocias In-
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teriores O credito especial de 5'9z5~ para pagamento dos sub
sidias relativos ao período de 3 de maio a '9 de Julho de 1393 e a
um dia do mez de agosto do mesmo auno, attribuido a menos na
respectiva folha que deixou de receber o almirante Eduardo Wan
dcnkolk, na qualidade de senador pelo Distrieto Federal.

Rio de Janeiro) 16 de setembro de 1909, 88° da Indcpcndcncia
e 21' da Republica .

NILO PEÇAN1IA.

Esmeraldino Ol)'mpio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 7.544-DE 16 DE SETE'lllRO DE '909

Abre ao 0linistcrio da justiça c Negocias Intcríorcs, por conta do exercido de Ig09,

o credito supplcmcntar de (ll8:7S0S, sendo l'II:750Sá verba-i-Subsidio elos

Senadores-e 477:000,$ á vcrbac-Suostdto dos Deputados,

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo n. I do art. 33 da lei 11.-2.05°,
de 31 de,dezembro de 1903, c ouvido o Tribunal de Contas, nos
termos do art. 70, ~ 5°, do regulamento approvado pelo decreto
n. 2.409, de 23 de dezembro de 1396, resolve abrir ao Ministerio
da Justiça e Negocias Interiores , por conta do exercício de 1909, °
credito supplementar de 613:750~, sendo 141,75°8 averba - Sub
sidio dos Senadores e - 477:0008 á verba - Subsidio dos Depu
tados, afim do occorrer ao pagamento do subsidio aos membros do
Congresso Nacional, durante a prorogação da actual sessão até °
dia i de outubro do corrente anno ,

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1909, iJS' da Independencia
e 21' da Republiea,

NILO PEÇANIIA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.
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DECRETO N. 7.545 - DE 16 DE SETEMnRO ns 1909

Abre ao ~liliistcrio ela Justiça e ~egocios Interiores, por conta do cxcrctcío de
H)Ot), o credito supptcmcntar de 30:sooS , sendo 12:S00SUl verba-c-Sccrétdrla do
Scnado-ccraiocog á verba-Secretaria da Oamâra dos Deputados.

O Presidente da República .dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo 11. I do art. 33,da lei n. 2.050,
de 31 de dezembro de 1908, e ouvido o Tribunal de Contas, uos
termos do art. 701 § 5°, do regulamento approvado pelo decreto
n.2 .4091de .fB de :deze!l1bro de I~961 resolve abrir ao Ministerio
da Justiça e Negocies Iiiteriores, por conta do exercicio de 1909,
o credito supplementar de 3°:5°0$, sendo 12:5008, á verba-Secre
taria do Senado-e 18:000$ á verba-Secretariá da Camata dos
Deputados-afim de occorrer ao pagamento das despe~as com os
servi;os. de impressão e p:lblicaçtto dos d<:bates daCdhg-tesso !'ia
cíonál durante a prorogação da actual sessão legislativa ate o diaz
de outubro do corrente onno,

kiode janeiro, 16 de seterijbro de 1909, 880 da Independencia
e 21' da Republíca.

~ILO PÉÇANIrA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira,

DECRETO N. 7.,)46 -DE [16 DE sETimÍlRo DE 1909

Abre ao Mínistcrío da i~azcllda o credito cxtrâordintirio de [8:&J8SIÔ.q, pani pngri

menta "aos herdeiros do Di:. Ovldio Fernandes Ti"igo de Lotirciio , em vlr.,

tude de sentença judíctarla.

O Presidente da República dos Estados Uhidos dô Bi'~zil;
usando da autorização contida no decreto legislátivo n. 2.087, de
12- de agosto do corrente anuo:

Resoive abrir ao Ministerio da Fazenda ocredito extraotdi
nario de 8 :8688104, p.ara oceorrer ao pagamento devido aos her
deiros do Dr , Ovldio Fernandes Trigo de Loureiro, ministro apo
sentado do Supremo Tribunal Federal,. em virtude de sentença.ju
diciafia.

Rio de janeiro, 16 de setembro de 1909, 880 da Indepcndencia
c 21° da República.

NILO PEÇANlIA.

Leopoldo de' Bulhões,
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NiLO PEÇANHA.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 7547 - (Com este numero não houve aeto algum).

DECI,ETO N. 7.548-DE 16 DE SETEMBRO DE 1909

Concede autorização á «Tmnquütldadc» - sociedade mutua rtc pccutio e g'::t
j'ailt'iado capital- para Iuncctonar na República c approva os rcsj-c
cfivos estatutos.

o Presidenteda República dos Estado Unidos do Brazil.rattenden
do ao que requereu « "I'ranquilltdadee c-. sociedade, mutua de pecubos
e garantia do capítal>- com séde na capital do Estado de S. Paulo..

. Resolve emcederá mesmasociédade autorziação para funccionar
na República e appl'ovar os seus estatutos, mediante as seguintes clau-
sulas: ,

Ia, a sociedade fica autorizada a encetar sómehteas operacçõesde
seguros mencionadas no art. 9; secção 4" ,dos estatutos ( peculio em
caso de morte) par~, o ,que requererá, a 'respectiva, carta-patente, ,log"()
que realize o, deposito inicial de 20: 0000$, eI1l, apolices federaes ou em
dinheiro., A Insrallação das outras secções só poderá ter Jogar.depois de
realizadosos necessários depósitos, que O Governá, fixará em cartfls~pa~

tentes distinctas, e quando; de coformidade com,à., art. 42 do decreto
5.072; de (g03i,houver a so~iedade destinado para taes operações, fundos
e capitaes separados 'e, independentes;

. 2";08 estatutos;' que a este acompanham, ficam approvados com as
seguintes alterações:

Adiie.scente-se no final do seguhdoperiodo do art. 9°,§ t4 ;5( não
podendo tal, nidemnlzação ,ser,inferior a ruetade,dasoniíríâ das i~scri'pçõês

e de todas as qiI9tas,coni queli()uyêí'contribuído o miiturlistafalléód~),;
S~ppr~nüH3,e o art. 13 eáccrescenie-se onde convier: (As vatítagerís

e ,beo,eficiosdo l~tiiualísta, bem co~d as condiçõesde caducidade e e;(~
tinéçãó do seu contracto,,-constarao,exptessamente'da respectiva àp,blice;;
caderneta o~ .titü,lo escrípto, iinportaI1do, qualquer ,omissão,tetiçenCià
dü, ~,b'scÍlri.9<!dé em nlqtivo de nullidade do mesmo seguro e restituição
dO:$, pagantentos feitos.»

J\() art, 31 supprímam-se, as palavras: « descontos, de Iettras»e ac
crcscent'~.:.se no )~I~aJ : « resalvadas ,sempre as dispq~içõ'es do art. 39,
~ l° do regulamentoaque se retereo ,citado decreto h; S07z.il

Sbbis~itua);e. o art. 3\lpelo seguinte: (losveÍI~iine~tos dá diréctoría
e conselho fiscal serão. fixados,. provis?riam.ente, ,~t~ o inaxlmo. de
48.:000$, allri_u~es"" para os çlirectóres;, q~le dístríbiürão entre si pela
fórrna 9ue}~Iit~1~,dereÍT1,1 ~ ,de9.:~>o$,. Hdi~~~ aií~ll~~?;J)~~a, oS.J!!e.gJp.fps
do conselho âscal, 'e taes vencimentos sóniéritep'Qcier,ao ser aug11lép.táôos
pelo y?to regular da assembléa geral e mediante approvação'"dó
Governo. }).

Rio. Aé, 'Janeiro, 16' de setembro de 1909, 88° da Independencla e
21 0 da Répub1.ica.
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Saibam quantos este publico instrumento "irem que, no anuo do
nascimentode Nosso Senhor Jesus Christo de 1Q09, aos '29 dias Elo mcz
de maio, 'nesta cidade de S. Paulo, capital do Estado do mesmo nome,
Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil, em meu cartorio do setimo
officio .e perante mim, tabellião interino, compareceu o' cidadão JOSé de
Amorim Lima, director-gerente da sociedade mutua de pecúlio e garan
tia do capital «Tranquillidade»... e por elle me foi apresentada uma re
lação de. accionistas, pedindo-me que deila cxtrahisse uma publica
forma, o que J-iz, e é do teor seguinte: -c-c'Franquillidade». Sociedade
mútua de peculio e garantia do capital. Sede" S. Paulo. Capital, 500
contos, divididos em 500 acções de um conto de reis cada uma. Incor
poradores: Thomaz Alberto Alves Saraiva, Joaquim de Abreu de Lima
Pereira Coutinho e José de Amorim Lima. Chamada de subscriptores:
O accionista pagara no acto da assicnatura 20 por cento do capital que
subscrever. O restante, em prestações de D por cento e por chamadas
feitas. pela imprensa, sendo que nunca se farão com intervallo menor de
30 dias, umas das outras. Relação dos eccícnístss-c-Ncmes-c-Resí
dencias-c-Xumero de acções-c-Tbomaz Alberto Alves Saraiva, rua Mana
-TI. 27, 57; Joaquim de Abreu deLima Pereira Coutinho, rua da Liber
dade 11. 93, 20; José de Amorim Lima, rua Vlctorla n . 105,10;
Conde de S. Thiago de Lobão (Porto-Portugal) 10, por procuração
Ferreira Junior <.\: Saraiva; José -LVI. Abreu Ferreira juniorirua Mauá
n, ''27,10; Waldomirc Pinto Alves, rua T'ymbira n . 17, .1; Dr. Cle
mente Ferreira, rua General Jardim n . lar, 20; JOSé Silvestre Ma
chado, idem. idem 11, ~,O; J. A. Cerqueira Cesar, Largo da Liberdade
n. 19, Ib; julio Mesquita, rua Hygienopolis, n . 21 10; J. Queiroz
Lacerda, rua Conselheiro Nebiar n. 108, 5; Alfredo Maia, rua Pira
pctinguy n. 28, 10; Miguel de Abreu Lima Pereira Coutinho, rua do
Paraizo n. 45, 5; DI'. Claudio de Souza de Abreu, rua Plorencio
11. 1.18, 5; P. C. Vianna, rua Paru.izo u . 16,20; Peregrino Vianna,
rua paraizo 11. 39, S;A. A. do Nascimento, rua payssandu ». 16, ro:
Paulo Jose da Costa, rua da Quitanda n . 8, 5; A. Castro Andrade,
rua Pnraizo 39, 5;- Manoel de Almeida Guedes, rua Conselheiro Neviar
n.'jl, 5_; Antonio Rodrigues Costa, rua de S. Bento n. 5, 5; José
Pinto Monteiro de Silva, rua do commercio n. 35, 5; Manoel de Souza
Carneiro, rua Doa Vista n. 22, !O; Godofredo de Magalhães Alamera,
rua Barão de Piracicaba u. 119,5; Eduardo Mendes Gonçalves rua
Barão Tatuhy, 5; Manoel Dias de Aquino e Castro, rua Víctoría
n, 172, 5; Arthur Ferreira Lima, Avenida Celso Garcia n, 95,S; José
Egydio de Queiroz, Avenida Almeida B. Limoeiro 11. SI 5; F. Nícolau
Ramos, rua Conselheiro Neviar n. 67, S; F. ,de P. Ramos de Azevedo,
15, rua Pirapiting-uy n. 5; Joaquim Pinto P. de Almeida, rua Amora
n. 87, 5-; João Antonio ju.ião, largo da Sé n. 15, 10; Oscar Luiz Ri
beiro, rua Maranhão 33, 5; Dr. João Gonçalves Devoto, rua Tamandaré,
5, Carlos Baptista de Magalhães, Araraquara, 5-; Claro Llberatc de
Macedo, S. Paulo 5; Bclmiro Ribeiro de Moraes Silva, F. de Abreu
u. J,S[, 5; DI'. Arnaldo Vieira de Carvalho, rua Ypiranga 11 6, 5,
Willíam E. Lcc, rua.josé Bonifacio , 5; F. Mattarazzo eX Com . ;
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rua Quinze de Novembro, to; Jose Sampaio Moreira, rua do Com
mercio, S; José Carlos da Rocha, rua Dr. Rodrigo Silva n. S6, 5; Er
nesto Dias de Castro, rua Pirapírínguy n. 17, 5; Sebastião Louzada,
Avenida Celso Garcia n. 66, 20 (a palavra vinte e o algarísmo co
estafam emendados, parecendo que antes estava dez 10); Francisco
de Paula Ribeiro, Alameda Sothmann n. 21, s; João Lourenço da
Silva, rua Santo Antonio n. 34, Santos, s; Antonio Marques Bento de
Souza, rua Santo Antonio n. 34, Santos, S: Antonio Tolcdo Lara,
rua Ypyranga n. 4; Dr. l Iormindo Leite, Alameda Piracicaba n. 1,
!O; Emunocl Brotto, rua Joaquim Nàbuco n. 25; Braz, 5; Oscar
Horta. travessa da Sé n. 14,5; A. P. Rodovalho Junior, travessa
da Sé n. 14, s; Dr , Marie Renotto, rua major Diogo n. 2, 5; Stella
N. Navarro Belmarço, 1; Vldal Alberto Navarro Belmarço, I; Hugo
Celso Navarro Behnarco, I; Maria do Carmo Navarro Belmarço, I;
Maria Luiza Navarro de Andrade Belmarço, I; (estes nomes, desde
Stella até Maria Luiza, estão com a nota: rua Jose Bonífacio n.);
Antonio Gouvea, rua Cavalheiro n. 7, I; Aleíxo Riveru Castilho, rua
Quinze de Novembro n. 36, I; Arthur Teixeira Carvalho, rua Quinze
de Novembro n. 36, 1; João Gomesde Castro, rua dos Estudantes
n. 4, ,)" Os incorporadores : Thonuiz Alberto Alves Saraiva. - J. A.
L. Pereira Coutinho. - José de Amorim Lima. S, Paulo, 27 de maio
de 1909.-José de Amorim Lima (Estavam colladas e inutilizadas
duas estampilhas íederaes no valor de 6:000$000.) Reconheço verda
deiras as assignaturas supra dos incorporadores; dou fé. S. Paulo, 29
de maio de 1909. Em testemunho (sígnal publico) da verdade.-Fran'
cisco Xavier da C05ta Aguiar. Estava um carimbo com os seguintes
dizeres: Francisco Xavier da Costa Aguiar, 7° tabellião interino,
S. Paulo';'Iargo da Sé n. 15. Era o que se continha em a dita relação
de accionistas que me foi apresentada para ser reproduzida por cópia
Ieaal e authentica e á qual me reporto, tendo da mesma, bem e fiel
mZnte, cxtrahido a presente publica-fórrna , que vae em tudo igual ao
seu ortgínal e conferida com O meu companheiro, tabelião do Quinto
Offlc:o coronel José Cordeiro da Silveira, depois do que de tudo fiz
entrega ao apresentante e de tudo dou fé. S. Paulo, data e era ao
principio declarados. Eu, Francisco Xavier da Costa Aguiar, 7°tabel
Íiâo-Intcrino, que a escrevi e assigno em publico e raso. Em testemunho
fiel' da verdade.-·Prancisco Xavier da Costa Aguiar. 8. Paulo; 29
de maio de 1909.-Franci$co Xavier da Costa Aguiar. Confirmada e
concertada commigo, na data supra. S. Paulo, 29 de maio de
Igo9.- Venancio da Silva.

Acta da assernbléa geral da installação de Sociedade Tranquíl
Ildade, realizada aos 27 de maio do armo de 1909, na séde social á
rua José Bonifácio n. lIA, sobrado, presentes 30 81'S. accíonistas,
representando 347 acções, equivalentes ao mesmo numero de votos, e
representando mais de dons terços do capital social, portanto com
funccionamento legal, a assembléa aclama unanimemente para dirigir
os trabalhos o Exm. Sr. senador Dr. José Alves de Ccrqueira Cesar,
que, acceitando, convidou para secretario os Srs, Oscar Luiz Ribeiro
e coronel João Antonio julião. Declara o SI'. presidente que achando-se
presente numero legal de accíonistas, como se verifica pelas assigna-
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turas no livro de presenças dá como aberta a sessão c .pcde ao secretario
paraler o cohheciniehto de deposito de 50:000$',10, °/6 do .capital
social, feito na Delegãcla Fiscal do- Thesouro Federal,. em .sata de
hortteni,_ cujo recibo é éxhibído na assembléà. gm.seguídavproceoe-se
á :lcitüí'a dos estatutos que, já se .achavarn assignados por todos os
accionistas, como .niarida a lei.

Tertniriada ri leitura, o accionista Thomaz Saraiva pede a palavra
é propõe i:kira.'llÍc,scm qtíe de fórma alguma fique alterada a letra.dos
estatutos, na parte reíerente as disposições transitorias, esta àssenüxéà
dctcrtnidíe á remuneração provisoha_ao dírecror-gercute: pede a palavra
() âtcid_ni~t(~ Christlano Viãitna e indica que, em vista da proposta: do
S,r ~ _Thomaz Saraiva, ji.jlle a directoria autorizada a fixar, a reuume
,.d~·ã.o ~ro)Jlsoi"ia po_ direcior-gei'ente esta indicação 0 posta em discussão;
e submettida avotação, uhaminimente approvada.

Pai' i~t~icaç~Q, ai~da" do SI'. Chtístíano Vianna, a asseiribléa re
sohi~apjJroyar todds os actosprâticados pelos incorporadores dilra~te
o período de organização desta companhia até a presente. data, fica.ndo
por este, ffict? exonerado dé qualquer responsabilidade os referidos
incorporadores Thomaz. Alberto Alves Saraiva, J. A, L. Pereira
Coutinho e J. Amorirn Lima.

Nada mais' havendo ri tratar, nem nenhum dos Sr5. accion'stas
querer fazer uso da palavra, o Sr. presidente di! COID,O installada
a Companhia 'Tranquülídade, sociedademutua de garantia do capi
tal mandando que esta acta fosse lavrada e assianada por todos
os accionistas presentes, constando da mesma a transcnpçãc.. 'do
recibo de deposito; o que é do teor seguinte: ,ul'{. 22- Delegacia .Fiscal
d() Thesouro Federal em S'. Paulo-c-Excrcicio de )-909; A fls. do
livrd-Cof~, de deposito e, cauçõcs.-,n . 47; fica debitado o .thesou
reiro Antonio Joaquim Machado pela quantia de 50:ooc$ooo, rece~
bida de Thomaz Alberto Alves. Saraiva, incorporador da . Cotnpa
nhia «Tranquillidadc», 10 or sobre o seu capital para constituição
d<t mesma companhía. (50:00$000.) E para _constar se deu este,
assie'nado pelo supradito .thesoureíro, commígo escrivão. Delega
ciaFiscal do ,Thesoufo Federal em S. Paulo; 26 de maio.de 1909'.~

Pélbfhesoureiro Antonio Ramos, 0,3° escripturario, Eurico Ver
,~·lieirv. Encerrada a" sessão, eu Oscar Luiz Ribeiro, 10 secretario;
lavrei' a presente. neta, que assigno ,'-----Oscar Luiz. Ribeiro.'-----José
Alves 1e Cáqlleira.Cesar.~J. .4.L. pereira C01ttinho;--'-Jose de
Amorini Lima,.,-por procürsção do Dr-, José Silvestre -Machado,
José de Amorim Lima.-João Antonio Julião..,- Por procuração do
Conde de S. Thiag-o de Lobão, Ferreira Junior &"Saraiva.
MiZll~1de Abr~/{ de Lima Pereira Cmuinuo>: Marie Rennotte. -r- JOSé
l1fdnteiro ?hílieü'o.~ Di'. Cleméntç, Ferreira.-José Càrlóe da Rocha,
- 7,'lloinaz; A -.A."Sctraiva.--:- Qscar L, Ribeiro,~ Sebci-stiãà Louzaâa.
-r- joiüJ Gomes de_. Çdstro. - Manoel de AlmeirJa. Gitedes.--:-- C~ P,
Vü:inná. -,-- Por procàráçãode Carlos Baptísta Máll:alhães. J. A L.
Pereirã iJoutihlzó.-:-,Pàitlo José dá Costa.- Procurações .cl.e,Antonio
Lviargües Bento_de Souza e âé.Jooo Lourenço .dá Sirva" T!101h~z Sá
1'aÚJa. - Wilià1h E. Lel, - Por procuração de ..'\.,. A._ Nascimento.
- j. J1. L. Pereira Coutinho. - Manoe! de Souza Carneiro.-



AC'f05 DO PODER EXECUTI\'O 36:1

A. Castro Andrade.- Peregrino Vianna.- Por procuração de josé
Egydio de Queiroz Aranha e José de Queiroz Lacerda, C. P. Vianna.
- Por procuração de Eduardo Mendes Gonçalves, T. Saraiva,

Conferido, está conforme ao original. S. Paulo, 27. de maio de
lQ09. -]. A. de Cerqueira César, presidente. - Ttuvmas Alberto
A~ves Saratl'a,- j. A. L. Pereira Couti1tflo:- José de Amof'im
Lima,

S. Paulo, 27 de maio de 1909.- José de Amorim Limá, director
gerente.

Reconheço verdadeiras as assígnaturas retro e supra; dou fé.
S. Paulo, 29 de maio de 19°9. Em testemunho, F. A. de verdade.
Frcncisco ..-Yal'lCr da Costa Aguiar.

]jJsta·tuto~ da « "-~~i~allqti.illida..de») Socle<httle
-,-\Iutua de P'eculio e Gttl·ántiá do Capital

TITULO I

DA ASSOCIAÇ;\h

Att. {.O A ii 'I'rartqnillidade.» sociedade mutua, creada para Os
fins itidicadõs nestes estatutos, lera sua sede e o SeU fõro na cidade de
S. Patílo, capilâl do Estado do mesmo nome, estendendo-se as ·snas
operações a todo o terrítorio dá Republíca e do estrangeiro, e vigo
rata pêlo espaço, de 99, ahnos, conladdsdesde ti SU~ legal constituição,
que podet<rsel' prorogado por deliberação da assembléa g-eraL

Art 2 '.~ O.capitalda « Trànquülídade». na importâírcia de snc)': ooú$;
será constituído pdr 5tJQacções de.):bOo~OOO;

Art. 3. o O_ capil:aI será fe.alizaâo pela segljintê forma: 20 %
no <idoda sübserlpçãtJ ê o restânte em preShl.çõ~ifdê ioo/<:; a jUizo da
dírectoítã, .poi- thatii~(jits f~itas ""Ia imprensa, nuhca com tntcrvallos
menores de 30 tha~, íiiíia das outras.

Art. ~~o A « Tranquillidade » garante:

a) OS,ma~htl1i~ITIos;, osllh~risiiíos e·?s bbjedé5s da~ Eioi'ídi,sj Çlás o~~
C~!.t?~ .. e. d.,o~ ,~~ta~~le. c.',ith.'~.h.t?~. q~.~i. ~b.J?.g. P~.h.-.!.~..,dê..~',i.~~~ },n~~i~~í·i~l. 'i, ,~~~.s
se.1~lli" cbng'enerés,cdntt-a a tleprecmçaô. e bs estragbs. qhe .possam
so1fr~i·-tae~ ttiaêhinisthds,; titerlI:;flips,é bojectb~,í. em caso de ihcelidl0 ;.,.
'. ~), aaiplhtl ehipr~g·a(j(j ereálizado tias casas CàitihiêrCiaes; rio câso

de falléhcia; '. .. . . . _c) os ineibs tte slíbsístencía há hypothese de accidentes de que ré
sulte a invalidez;

cl) o peculio em caso de morte.
Paragrapho uníco. Para esse fim se distribuirão os seus negocias

em Âf{r~3~e~~~1s~iassê de cada secçãc terá seu fundu éspecíal que 'lhe
será exclusivamente applicado, .
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Primeira secção

Art. 6.0 Comexclusão dos depositas e das fabricas de polvcra ou de
qualquer outro inflammavel, comprehende quatro classes a primeira
secção - a dos rnachinisrnos, utensílios e objectos - a saber:

1.11classe- O mutualistaentra annualmente com300$ pela inscripção
do seu nome, e com mais 50$, para garantia da mdernnízação a pagar,
recebendo 30:000$ j ou então a importancía proporcional ao numero
de socios da sua serie J caso esta não esteja completa.

2a classe -~ Ha o pagamento de 200$e mais 30$e o direito a receber
20 : 000$, ou então a importancia proporcional ao numero de socios
inscriptos em sua sede, caso esta não esteja completa.

3& classe--'-o Ha o pagamento de 100$ e mais 20$, e o direito a re
ceber 10:000$, OU então a importancia proporcional ao numero de socíos
de sua serie, caso esta não esteja. completa.

4" classe - I-Ia o pagamento de IOO$ e mais 1O$ e o direito a re
ceber 5 : 000$, ou então a Importancia proporcional ao numero de sacias
de sua sede, caso esta não esteja completa.

§ l°. Todos os mutualistas, pagarão a quota estabelecida para a
classe a que pertençam c receberão a importancla que para ella se achar
fixada, logo que esteja completa a respectiva sede cujo limite maximo
é de 1.000 mutualistas e cujas quotas attinjam á importancia fixada.

§ 2.° Todo o mutualísta , 6 obrigado a entrar, logo no acto da
admissão, com duas prestações, para garantir tanto a primeira como a
segunda iudemnização, que venha a ser effectuada, sendo depois satis
feitas as quotas, todas as vezes que se haja de realizar um pagamento
da respectiva classe.

§ 3. ° As inscripções serão pagas annualmente e, só nesse tempo,é
que se poderá dar a mudança de uma para outra classe.

§ 4'° Depois de dous annos, a «Tranquillidade», a juizo .e criterio
próprio, reserva-se o direito de recusar a continuação de qualquer in
scripção, desde que haja alteração no estado ou defeitos de conservação
dos. rnachinismos, utensillos ou objectos.

':B5· ° Não ha restituição alguma no caso da «Tranquillidade» não
querer mais assumir a responsabilidade do risco.

3 6.° Os mutualistas perderão todos os direitos inclusive o de re
haver as inscripções e quotas anteriormente recolhidas, si depois de no
tificados pela imprensa da capital de S. Paulo, ou .por carta, dentro do
prazo de I5 dias, no primeiro caso, e de um mez, no segundo, não re
novarem o pagamento que devem fazer, quer quanto á inscripção, quer
quanto á quota, contando-se aquelle prazo da data marcada no edital
ou no aviso remettido.

Segu.nda secção

Art. 7'° Na 2"" secção - a da indernnização do capital no caso de
fallencia ,

Para receber 100:000$, a inscripção será de 1:000$000.
Para receber 90:0000, a inscripção será de 900$000.
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Para receber 80:000$, a inscrípção será de 800$000.
Para receber 70:000$, a inscripção será de 700$000.
Para receber 60:000$, a inscripção será de 600$000.
Para receber 50:000$, a ínscrípção será de 500$000.
Para receber 40'.000$, a inscripção será de 400$000.
Para receber 30:00c$. a inscripçâo será de 300$000.
Para receber 20:0:0$, a inscripçâo será de 200$000.
Para receber 10:000$, a inscripção será de 100$000.
Para receber 5:000$, a inscripção será de 50$000.
§ I . (O Em caso de fallencia em que fique plenamente provado não

ter havido responsabilidade criminal, o mutualista recebe' a impor
tancía que lhe tocar de accórdo com a sua inscripção, OLl, 'então tantas
vezes 100$, 90$, 80$, 70$, 60$, .10$, 40$, 30$, 20$ e 10$, quantos
forem os mutualistas da serie a que pertencer e cujo limite maximo é
de I .000 socios - da respectiva classe - e isso caso o peculio formado
ainda não dê para pagamento da somrna fixada.

S 2.(0 Os mutualistas deverão entrar com a contribuição de IOO$,
90$, 80$, 70$, 60$, 50$, 40$, 30$, 20$ ou 10$, conforme a classe que
se trate, sempre que, a «Tranquillidade» -tcnha de indernnizar algum si
nistro desta classe, com as comminações e na fórma da I l1 secção,
art. 6°, § (P.

S 3· (O Logo que for iniciada por quem de direito, a acção para qua
lificação da quebra deverá notificar a «Tranquillidade», para que esta,
como assistente, possa bem verificar as cansas da fallencia, salvaguar
dando desta fórma os interesses dos mutuallstas. Na falta ou impossi
bilidade provada desta notificação, que deverá ser por cscripto, bem
como se não for permittida a assistencia, a «Tranquillídade» terá o
direito de promover as indagações ou pesqulzas que melhor entender
para o fim de verificar si houve ou não responsabilidade criminal. O
facto da prescripção da acção penal não será recebido para o effeito de
provar inexistencia de responsabilidades crimínaes.

§ 4.(0 Não se dará o pagamento na hypothese de se provar qual
quer accórdo ou transacção judicial ou extra-judicial do fallido com
seus credores, continuando elle, neste caso" a ser rnutualista sí ccnti
nuarcorno negociante e, novamente, registrar o seu capital, sem o que
perderá todo o direito aos pagamentos que tiver realizado.

§ 5.(0 A inscripçâo será realizada pelo representante legal da firma
ou casa commercial e não se admíttira mais de uma ínscrípção da
mesma firma, para o mesmo effeito.

§ 6.0 As ínscripções serão pagas annualmente, e as quotas todas as
vezes que se haja de conceder 'uma indemnização , sendo as duas pri
meiras quotas pagas adiantadamente.

S 7.(0 No caso de morte do rnutualista, em estado de fallencia, a
« Tranquillidadc » logo ao ser ella julgada, entrega aos successores ou
cessionarios, ou á pessoa, em beneficio da qual se instituiu a garantia do
capital, a importancia que deveria caber ao fallecido.

S 3.° Haverá logo no acto da admissâó o pagamento em .dobra
da quantia correspondente ú irnportancía da quota estabelecida para O
classe a que pertencer o mutualista.
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§ 9.0 Quanto ~p tempo do pagamento das inscripcões e quotas,
vigorará o estabecído para a IA, secção, naS mesmas condições ~'SQP as
mesmas penas..
. ~ 10. A (( ,Tr3:\\qpiJlid~ç\e II reserva-se o direito de .recusar ~l nova
inscripção, todas ~s, y~~~ que assim lhe convier, á vista do exame 40 es
tado, dos negocios~. nãq.: t~. tiqp r.ire.,H.q 9.fi.. Htqa.1j~. ta ,3;..,. r~~ti.t..ph;ão..alw\!ma.

§ I I: <;> ·receblnl~~~O 40 pecuho desta classe constitue um direito
personalIss,ull0 .do {l11.nl1.'1~lst~ faIH4q!, c.o ~it8 peculío só <'!' el1e 'será
pago, ou a pessoa a favórde quem tor instituido, não podendo o dito
pecúlio ~~r p~n~o~'''lp.P! arrecadado, s,eql1çsfmqo~ ou de qualquer modo
ser retwado .para qq~tHuer outra pesspa que não fique com esse direito
na' ~,sprip.tqraçãq~· pap~ls ou' ~lppJices.' . .

. § 'rLN40, se qar# tambem° pag~m~ntQ, si o mutualísta fãllido,
for ou estiver elirnhiadõ , '

Terceira seçcío

Art. 8Ú~ Quanto á terceira secção - a dos accidentes de que re
sulte a Incapacidadepara o trabalho ~ a «Tranquillidade» a instituirá
logo que julgue conveniente.

(}uarta secção

Art. ~. o Na c\uarta secção-c-a do peculío emcaso de morte -obser-
var-se-hão as ~eg.~ fites ·d~~p.osk.ões ., ',. .. .

§, I~. o. mutualísta que quizer ínstíruir ~1J;l1 pecúlio em casode morte
na inipp,rlanci* de5o:'oóil$ pag",45;\5$, ann'llfi~nte, corno inscripção do
seu nome, caso tenha a ~?q'~~" Con1Px®eqchcta, entre 2~. e: 49. ~Ilnos" pU'"
gançlp 11]"is 50$, pp, '4ç1,,, l1\'ltu"ljst 'l que(aHe,er durante 0, período de
20 annos.

~"i:o: Q ~wt~ª.Fs~~ '1ue, tiver a "d~de cOI1),Px~hewi,\d~l e,~l:tx~ 4!. e
50 ~1'1Il9.S p~IpIJ;1es.\nqpecuho. pagara I :000$" aunualménte, cQfllo m
scrip~d'o 'ddO seu ~\g~,ê'. ~ ~~~s 109.$" por c,\q~ ifi~t~.~l~stà qqe fallecer no
perw, o .e 20 ~nl;\9,s~

, . § 3· o P l.v-u,t\I;<qis.~a que tiver .~ idade entre 5\ ~ 5,7. annos, p~10,
mesmo pecúlio', pagara I: 500$, annualmentç, co'J;I1P. I~ÇJ;"lpÇ~9, do, seu

d
nome, e mais 159$ pq~ cada w.'.-1:W~~is~a ~~~ t~,n~,ç~~ D-.9. ~.esw:q período
.e 20annos. , .

.§ '4:0"O' mutualista que tiver a ~4a,~~ c.9,wprehel.~dW.<\l eJ,J;tr~ 2~ c
40, 'Q~0s. p'\j"rá por uIl) pecúlio d.., 100:000$,' quantia Ae 1:35.0$,
c
I
o,~qd'W,sgmdç~p dp,' s~~ -9;wn.e, e m~lS, I 00$, por .cada IBu,tlAa~,~st<l q~,e f~~
ecer "eqtm. ,.e 29. ~V;n9s,~

. ~5. o O niutuah~t~ q~.., tiver " iAAde d,e 41 " 50 a~.~qs pelo mesmo
peculio pagará 2:000$.,·'çQrno. ínscripçãó do seu nome, e mais 200$
por cada mutualista que fal1ecer dentro dos mesmos 20," annos. '

. ,§ ,6..°, O- imitua}'istà c}\Íe tiver a 'idade comprehendída entre 5! e
57anjlOs~ pelo mesmo' peculio, pagará 3:()()()$, pela inscripção. do seu
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nome, e mais 300$ por cada mutualísta que íallecer dentro dos mesmos
20 annos.

S 7. 0 O mutualísta que pagar 20 inscripções adiantadamente fica
isento de qualquer contribuição futura e, desta fórrna , remido, para com
a «T'ranquillidade» que lhe far4 UQl abatimento d~ 10;°/".

§ 8. v.Todo o mutualista, qnalquer que' seja' à classe a que per
tença, entrará uma, duas, trese quatro vezes 'na \~rn~' dos -sorteíos
ainda mesmo que o.seu fallecimento tenha legar antes.de.ser Q seu nome:
contemplado , podendo deixar a ímpcrtancía do premio a ql~em' ~n

tender, obrigando-se a «Tranquillldadc» a restituir por meíc de SOl''':
teias que auinjam a todos os mutualistas , as importancias 'de ,S, -IO,I5
ou 20 contos, em premias de cinco contos, pagos em dinheiro á vista.

S 9· o Os referidos sorteios terão legar duas vezes por annoe serão.
publicamente feitos.

§ ro'. Uma vez sorteado o mutualista, eahírã elIe do numero dos
concurrentes , visto que nenhum dos sorteados, pod~r,\ receber mais
de 5, 10, 15 ou 20 contos, como lnderrinízação de suàsínscripções, as
quaes sâo por esta forma resÜtuid.as.· .

§ lI. Nenhum contracto de peculío se fará sem o exame medico
de cada candidato, podendo a dlrectoria exigira. de dous medícos,
sempre que o entender necessário.

§ I2. Em caso algum se dispensará exame, cujas despezas na im
portancia de 20$ para profissional, correrão, por conta da «Tranquilli
dade» .

§ I.). A inspecçãc medica se fará de accórdc com as iustrucções
da directoria, sendo os profíssíonaes , escolhidos dentre os que pérten
terem ao quadro da «Tranquillidade».

§ 14. Esta secção será 'dividida em series de 2.00U mutualistas
cada uma:e,no caso de fallecimento de um dos respectivos socíos, os
seus herdeiros ou beneficiários receberão a importancia fixadepeculio
si R sua serieestiver completa. "Nó caso contrario isto é, si a serie não
estiver completa, o peculío ~~r4 pa,~o na, proporção do numero de mu
tua listas inscriptos na mesma série.

S".I5 .. A directoria fica autorizada a f9J:n,~aç serics déS:;ooÇ>$.O.I!
Bens multíplos, sob' a mesma base que 'a estlplrlaôa para as senes ja
crea Jás, com premias proporcíónaes aos de que trata O árt, 33 'ôéstes
estatutos.

TITULO II

~os 3[UTUALISTAS

Art. 10. Para ser admittidono quadro dos mutualistas, e preciso
o candidato provar:

a) ú;~ar no goso de l)~rfeita s~~lde.,y_ ter,~l .idade exigida nestes.es
tatutos, ;'1 se tratar da sccçao de ,pecLlllO. em case de morte ;.

b) ter bom procedimento moral ecivil, e não estar pi'ónuhciado ou
condemnado. por qualquer crime;
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c) ter residencia no Estado de S. Paulo ou em quaesquer outros
da Republica Brazileira;

.d) possuir occupação honesta que lhe garanta os meios de subsis
tencia.

Art. rI. São deveres dos rnutualistas :
a) cumprir rigorosamente as determinações destes estatutos .sujei

tando-se a tudo o que nelles estiver prescrlpto ;
b) participar por escripto á dírectoria quando hajam de mudar de

residencia ou de nome, ou quando, temporariamente, se tenham de re-
tirar do _paiz ; "

c) constituir seu representante legal na scde. da «Tranquillidade»,
quando delta se acharem ausentes;

d) concorrer por todos os meios ao seu alcance para a"'prosperidadc
c engrandecimento da ((Tranquillidade))."

Art. 13. São direitos dos rnutualistas :

a) propor os candidatos á admissão no quadro dos mutualistas ;
b) reclamar da directorla , em termos I as informações que desejarem

obter quanto ao andamento dos negocios da «Tranqnillidade» ;
c) gosar de todas as vantagens e favores que lhes são concedidos

por estes estatutos.
Art. 13. Serão eliminados do respectivo quadro, por decisão da

àssemblea geral dos accionistas, os mutualistas que, com evidente c
notaria má te, procurarem prejudicar de qualquer fórma os interesses
da «Tranquillidade».

Paragsapho unico. Os mutualistas excluídos perdem todas as van
tagens e favores que lhes estiverem garantidos.

TITULO III

DA AD~!E\ISTRAÇ.:\O

Art. 14. A «Tranquillidade será administrada por uma directoría
composta de quatro membros escolhidos' entre os accionistas e eleitos
o escrutínio secreto em assernblca geral.

§ 1 • o Os directores eleitos escolherão entre si o presidente e de
signarão as attribuições de cada UlU I como for combinado.

§ '2. o A directorta exercerá o mandato pelo espaço de seis annos,
podendo ser reeleita.

Art. 15. Cada dírector depositará, como caução de sua gestão, nos
cofres da companhia, 10 acçõcs, que só poderá levantar depois de prc
stadas as contas de sua administração.

Art. 16. Ao presidente compete:

a representação da «Tranquíllídade» em juizo ou fora delle e pe
rante os poderes publicos ;

assignar, conjunctarnente com outro dírector, quaesquer papeis ou
documentos de interesse da associação;



AGfOS DO PODER EXECUT1YO 360

. presidir as assembléas geraes ordinárias e extraordinarias de accio
mstas;

presidir as reuniões da directoria.
Art. r7. As funcções da administração serão distribuídas entre os

directores, pela forma que por estes for deliberada c tendo em vista os
interesses sociaes , Cada um delles terá a indispensável autonomia no
desempenho das attribuiçóes a seu cargo, sem embargo da responsn
bilidade pessoal, solidaría e collectiva, devendo as divergencias que se
suscitarem ser resolvidas por toda directoria e actada a resolução da
maioria ..

Compete á directorla :

a) organização dos regulamentos internos; a creação dos cargos
auxiliares da administração determinando-lhe os vencimentos ; nomear,
suspender e demittir os respectivos funccionarios .:

b) escolher os estabelecimentos bancarias a que tenham de depo
sitar o dinheiro da associaão ;

c) deliberar sobre a appllcação dos dinheiros ela associação e sobre
tudo o mais que com isto se relacione;

d) organizar o relatório annual para ser presente á assernbléa geral
c fixar o dividendo;

e) convocar as assembiéas geraes ordinárias e extraordinarias :
J) crear ou supprírnir filiaes, succursaes ou agencias nomeando os

respectivos agentes ou representantes, . determinando-lhes as C0111
missões, ordenados ou grntíflcações e, conferindo expressamente, os
mandatos que forem nccessarios :

g) nomear o director medico, o qual ficará incumbido de indicar os
seus auxiliares, de accórdo COIll a directoria.

Art. 18. A dírectcria. se reunirá quinzenalmente, para tomar co
nhecimento c resolver sobre assumptos de sua competencía e, extraor
dinariamente sempre que o interesse social assim o exigjr.

Art. 19. Por impedimento ou ausencía de qualquer dos directores,
convidar-se-na um membro do conselho fiscal para o snbstittuir ,
quando isso for ncccssario , fazendo-se o convite por escriptn.

TITeLO 11-

no CO:\SELlIO FlSCAL

Art. 2U., Haverá um conselho fiscal, composto de quatro membros
cffectlvos , e de quatro supplentes , eleitos annuahuentc pela assemblca
geral ordinarla dc accionistas.

T!TeLü V

DA :\SSEiIlI3LÉA GERAL

Art. ~1. Por todo o mez cie setembro de cada anno. haverá uma
assembléa geral ordinária, para leitura do relataria c ;:lj)prOv~lção do
balanço c contas.

Poder Executivo - 1<)0') - Vol . [1.
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Art. 22. As assembléas geraes serão dirigidas pelo presidente, o
qual escolherá dous secretarias para funccionar em mesa.

Art.'23. Cada acçao dá direito a um voto.
Art. 24. Todas as deliberacões da assembléa geral serão tomadas

'por maioria de votos'. '
Art. 25. As assembléas geraes extraordinarias serão convocadas

pela directoria, sempre que se julgar conveniente ou quando zo accío
nístas pelo menos) o requeiram.

Paragrapho unico. Nas assembléas geraes extraordinarias só se
poderá discutir o assurnpto determinado para sua convocação.

TITULO VI

D!SPOSI<,:ÕES GERAES

Art. 26. Haverá duas categorias de socios: a dos fundadores e a
dos contribuintes.

Art. 27. São sacias fundadores os que concorrerem para a for
mação, do capital da «Tranqulilidadc» no caracter e com, os direitos de
aCC1011lstaS.

Art. 28. São sacias contribuintes os que se inscreverem em
qualquer das classes das quatro secções, no caracter e COm os direitos
de' mutualistas.

Art. 29. O anno administrati \'0 terminará em 30 de junho de cada
anno, devendo o primeiro anno abranger o período da data da instal
laçâo da sociedade a go de junho de 1910.

Paragrapho unico . Semestralmente, a directoria, depois de' veri
ficado o balancete, cumprindo a ordenação do art . 40 destes estatutos,
determinará o dividendo a distribuir.

Art. 30. Dos lucros líquidos, demonstrados por balanço das trans
acções cffectuadas e das inscrtpçõcs recebidas, far-se-ha a distribuição
seguinte:

co % para um fundo'de reserva que será empregado nos valores
de que trata o art. 39, ~ t", do reoulamento n . 5.072, de 12 de de
zembro de 19°3, e em apólices do Estado de S. Paulo;

40 % para um fundo especial que será empregado conforme o re
ferido § 10 do art. 39, podendo a directoria, quando entender conve
niente, applicar de conformidade COm O estabelecido no art. 3 I destes
estatutos;

10 % para serem distribuidos por todos os mutualistas, em pre
mias de um a cinco contos de reis, pela fórma que for estabelecida;

5 %, para bonificação aos incorporadores da Tranquillidade, em
quanto esta durar.

Paragrapho unico. Do restante, retirar-se-lia a importancia do divi
dendo que for fixado para distribuir pelos accíonistas e que não deverá
e::cceder.de 20 % e, bem assim, a importancia da porcentagem para a
directoria.

..:\1'1. 31. A Traquiltidade operará em desconto de letras, compra
c venda. e caução de títulos, assim como adquirirá predios na Capital
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Federal e IlO Estado de S. Paulo, c onde convier, a Juizo da directorín,
c fará emprestimos, com gárantia de hypothecas também a juizo da
directoria.

Art. 33. A importancia dos sorteios será de cinco, dez, quinze e
vinte contos de réis c caberá a todos os mutualistas, de accordo com o
que resolver a directoria, attendendo sempre á importancia e ú natu
reza de seus contractos.

Art. 33. O mutualista que tiver contractos para pagamentos de
inscripções, que montem a uma importancia de 5:000$ a 10:000$, du
rante o prazo de co annos, só terá direito a um premio de '5:000$; o
que pagar mais de IO:OCO$, terá direito a dous premias de 5:000$; o
que pagar mais ele 15:000$, terá direito a tres premies de 5:000$, e o
q ue pagar m.us de 20: 000$, terá direito a quatro premies de 5:000$,
que lhe serão paaos a dinheiro á vista, quando sorteados.

Art. 34, i\ T'ranquillidadc não pagará o pecúlio, no caso de suici
dio, sinão depois que o mutualista já tenha pago 20 inscripções de seus
coutractos, não restituindo, em caso contrario, as entradas anterior
mente pagas.

Art. 35. Os cheques serão sempre assíguados por dons directores.
Art. 36. E' terminantemente prohibido <.lOS directores quacsquer

operações de iutercsses com a Tranquillidade.
Art. 37. São partes integrantes destes estatutos as disposições dos

decretos n. 434, de 4 ele junho de I 89T, C n. 5.072, de 12 de dezembro
de 1903.

Art. 38, Os accionistas acceirnm c approvam os presentes estatutos
como lei orgamca da sociedade, e deliberam que fique desde já consti
tuida a aelmini$tração que deverá servir nos primeiros seis annos, bem
como o conscího fiscal e seus supplentes para o primeiro anno, nome
anelo dircctorcs os Srs. Dr. JOSé Alves de Ccrqueira Cesar, ccnnnen
dador Joaquim de Abreu de Lima Pereira Coutinho, coronel José de
Amorim Uma e Thomaz Alberto Alves Saraiva. Para membros do
conselho fiscal, no primeiro anno social, os Srs. Christíano Peregrino
Vianna, Carlos Baptista de l\'lagall1ães, Dr. Hormindo Leite e coronel
João Antonio JUWIO; e, para suppleutes dcllcs, no mesmo pcrio ío. os
Srs. Antonio .vlarqucs Bento de Souza, F ..Mattarazza (\: Comp., José
ele Sampaio Morena, Manoel de Soma Carneiro, a todos os quacs
investem dos poderes que, por lei e nos presentes estatutos, lhes são
conferidos em razão de seus cargos.

TITULO VII

blSPOS1ÇÔES TRAXSITOH.IAS

Art. 39. Os vencimentos da directoria e do conselho fisca] serão
marcados na assemblca geral ele installaçâo da «Tranquillidadc», di
zcmos - na primeira assembléa geral extraordinarla que tenha lagar
após o )o semestre.

S. Paulo, 27 de março de 1909.- Thonia: Jlberlo.llJ'es Saruiva .
.~ joacluim de Abreu de Lima. Pereira Coutinho. -- José de Amorini
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Lima. Conde de S. Thiago de Lobão, por procuração, Ferreira juniul'
Samiva.> A. A. do Nascimento.:-: Dr. José Silvestre Macllado.- José
111. AlI'cs Ferreira }Ilnior.- Dr . Claudio de Sou:Ja.- Francisco de
Paula Ribeiro. -- João Lourenço da Silva, - Antonio Marque» Bento
de 801l:a.- Dr. Clemente Ferreir,-1.- Anuuv Ferreira de Lima.
Sebastião Loncoáas. -- Atetxo Rivcre Casuinos, - Artlnu: Teixeira de
Carvalna.:« Antonio GOllvea, por procuração de Arthur Ferreira de
Lima.c-. José Carlos da Rocha..-: Jose /-l. de Cerqueiro Cesxr..
A{lredo .l1aia.- JoseL)!'J·dio de Queiroz ./l,-anlla.- J. de Oueiro:
Lacerd:r.- F. Nicolau 13arncl.--f-<'. P. Ramos de A.zevedo.- Julio
Cesar Ferreira de .11es]uita.- Dr . João Gonçalves Teide.- José
Pinto Monteiro da 8Ul'a"~ Clara Líberete de Macedo--: C. P. Vianna.
-s-Belaniro Ribeiro de storoes e 8i!JICl. - João Antonio juiião. - F.
slauarac:a D C011lp.~ Maneei de ,s'ou::a Carneiro. -- vVilliam. Ed
ward Lee.- .1. P. Rcdcvalítc Junior.- Oscar Iforta.- Por seus filhos
menores Stctla I\. Navarro Belmarço, Vidal Alberto Navarro Be14

março, Hugo Celso Navarro Bclmarço, e Maria do Carmo Navarro
Bclmarco, sianoel de Jesus Behnnvço:-: Maria, Luiza Navarro de
Andrade Belinarço >: Paulo José da Costa.- Peregrino vunme,
-- JiaJIDel de Almeida Guedes.- DI'. llormindo Leíte,:-: Waiâomiro
Pinto .illl'es.- Dr. Castro Andra.ic..-: Manoel Dias de Aquino e
Castro. - Por procuração ele Carlos Baptista Magalhães, .J. A. L.
Pereira Coutinho. - Emanuel Brito. -- st, A. L. Pereira ,Cou
tinno,--. D. Maric Rennotte - José Monteiro.:-: Pínlteíro.:-. Anlollio
Rodríces Costa. - Oscar L -. Ribeiro - José de Sampaio Moreira,
- Ernesto Di:IS da Costa.- Dr. Arnaldo víeíra de Carvatho..-: Joa
quim Pinto P. /ll1l1eida.- Ioao Gomes de Castro..-. ilntonio Toledo
Lcrà..-. Godofredo de JlagaIMíes.- Eduardo M. Gonçalves.

Os incorporadores - Tnoma: Alberto All'es &traiJ\1.- Joaquim
de /\[Jren de Lima Pereira C:oufin/Jo.- José de Aniorini Lima.

Conferido com o original, está conforme. S. Paulo, 37 de maio de
1909.- J. Alves de Ccrqueira Ccsar, presidente. -- Thomaz Alberto
ill1'es S:rraiJ'a.- j. A. L. Pereira Conunno.-: José de Amorini
Lima.

S. Paulo, '27 de maio de 1909.- Jose de Amorim Lima, dírector
gerente.

Reconheço verdadeiras as assignaturas retro e supra; dou fé.

S. Paulo, 29 de maio de 1909.-- Em testemunho de verdade
Francisco Xavíer .ui Costa. .tglli,-tr.
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DECRETO N. 7.549-D8 16 DE SETEMBRO DE '909

373

,\bre [LO Mtnísrcrío U[L Viação c Obras Publicas o credito ele 300:000$ para

ccnstrucçno cLt Estradn de ['\'I',tO ele Cruz Alta ú foz elo R!o Ijuhv,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil
usando da autorização conferida no art. 16, fi. X, alinea .1.. da lc'
11.2.°5°, de gr de dezembro de 1908, decreta:

(\rtigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Viação c Obras
Publicas o credito de 200:000$, para occorrer ás despezas de
construcção da Estrada de Ferro de Cruz Alta á fóz do rio Ijnhy.

Rio de J aneiro, 16 de setembro de '909. 88' da Independcncia
e 21' da Republica.

NILO PEÇANHA.

Francisco Sá.

DECRETO N. 7.550 - DE 16 DE SETEMBRO DE 1909

Autorían o contrncto paru o serviço de navcgncão dos rios Ibicnliy ate Caccqur c

L'ruguay ate Santo lzldro , no Estado do Rio Orundc do Sul.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorizacáo que lhe confere o art. 16,11. I, alineaj, da
lei n. 2.050, de 31' de dezembro de 1908, decreta:

Artigo unico. Fica autorizada a celebração do contracto com
a firma Barbará Filhos para executar o serviço de navegação dos
rios Ibicuhy até Cacequi c Uruguayaté Santo Izidro, no Estado
do Rio Grande do Sul, mediante as clausulas que com este baixam,
assignadas pelo ministro e secretario de Estado da Viação c Obras
Publicas.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1909, 88' da Indepcn
dencia e 2l C' da Republica.

NILO PEÇANIfA.
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Clausulas a que se refere o decreto TI. '7.550, desta data

I

Os contractantes obrigam-se a realizar mensalmente as se
guintes viagens a saber:

Linha do Uruguay - Tres viagens redondas rnensacs de Uru
guayana a Santo Izidro, com escalas por Itaqui, S. Borja c Gar
ruchos.

Linha Ibicuhy - Tres viagens redondas mensacs de Cru
gqyana a Cacequi, com escala cm.Ibicrhv .

11

Os contractantes obrigam-se a empregar no serviço desta na
vegação vapores fluviaes apropriados ao rcgimcu das aguas dos
rios Uruguay .c Ibicuhy, com accommodaçóes para passageiros e
cargas, sendo dous para a linha do Uruguay e dons para a linha
do Ibicuhy.

Os coutractantcs apresentarão desde já os planos para a con
strucção dos vapores da linha de Ibicuhy, sendo acceitos para a
linha do Uruguay os seus vapores Expresso, l/aqui e S. Luiz.

lI!

Os contractantes obrigam-se a iniciar o serviço de navegação
do Uruguay dentro do prazo de 30 dias, contados da data da as
signatura do contracto, com os navios determinados na clausula Il,
mantendo sempre esse numero de navios promptos para ° serviço
da linha durante o prazo do contracto ; o serviço da linha do Ibi
cuhy será iniciado dentro do prazo maximo de dons anuas, a
contar da data da assiguatura do contracto, com os dons navios
que dentro deste prazo se devem achar no Brazil, c tambem esse
numero de navios em serviço será mantido durante o prazo do
coutracto.

IV

Não sendo iniciadas as linhas na época marcada na clau
sula Ill, dar-se-ha a rescisão do contracto, mio podendo os con
tractantes reclamar indemnizacáo alguma por prejuízos qlJ(~ dalu
lhes possam resultar.
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v

1\.8 condições de acccitaçâo dos vapores que os coutractautes
venham a adquirir serão verificadas pela Inspectoria Geral de Na
vegação; por ·essa occasiáo os conccssionarios apresentarão os do
cumentos comprobatorios do custo dos naviós c uma relação dos
aprestos c mais objectos que lhes pertencerem.

VI

Os navios gosaráo dos privilegias e isenções dos paquetes,
ficando, porém, sujeitos aos regulamentos de policia, saudc, alfan
degas e capitanias dos portos. Gosaráo também de isenção de
direitos alfandegarios para os artigos e generos de consumo dos
navios que não tenham similares na producção. do paiz; para effe
ctividade da isenção de direitos, apresentarão os contractantes, com
antecedencia, uma lista ao Governo do que houverem de importar
para cada semestre, visada pelo fiscal junto á empreza e organisada
de accôrdo com o consumo médio verificado no semestre anterior.

VII

As tabellas de fretes e passag·ens serão apresentadas á appro
vação do Governo dentro do prazo de 30 dias, contados da data da
assiguatura do contracto, devendo ser os fretes dos generos de
producção nacional os mais reduzidos. .

Essas tabellas não poderão ser alteradas e serão revistas de
dous em dons annos.

VIII

Os dias e horas da partida, o tempo de demora em eada porto
da escala e a duracão da viagem serão regulados de accrôdo com o
fiscal e sujeitos á approvaçáo do Governo.

IX

Os contractantes obrigam-se a transportar 110S seus paquetes
gratuitamente:

1°, ojnspector geral da navegação e O fiscal da navegação,
quando viajarem em serviço ;

2°, o empregado encarregado do serviço postal;
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3°, as malas do Correio! nos termos da legislação vigente,
fazendo-as conduzir de terra para bordo c: vice-versa;

4°, os dinheiros publicas, na forma das leis em vigor;
5°, os objectos remettídos ú Secretaria da Viação e qbras Pu

blicas ou quaesqucr repartições a clla aunexas e os destinados às
exposições ofíiciacs ou autorizadas pelo Governo ; .'

6°, as sementes c mudas de plantas destinadas aos jardins c
estabelecimentos publicas ou remettidas por sociedade de agncul
tura ou pelo Governo para distribuição gratuita.

x

Os coutractantes obrigam-se a conceder em seus paquetes
transporte com o abatimento de 50 % sobre o preço das respe
ctivas tabellas para força publica ou escolta conduzindo pr.:,sos e
com 30 % para qual~ler outro transporte por conta da União ou
do Estado do Rio Grande do Sul; obrigam-se tambem a trans
portar gratuitamente immígrantes embarcados por ordem do Go
verno da União ou do Estado do Rio Grande do Sul.

Xl

Alem das vistorias exigidas pela lcgislacáo em vigor, ficarão
as embarcações da cmpreza sujeitas ás que, a juizo do fiscal, se
julgarem neceasarias ,

Xlf

Em caso de interrupção total ou parcial do serviço por mais
de um mez, e não sendo por motivo de força maior comprovada.
perdera a empreza o direito ao recebimento da subvenção mensal e
pagará mais uma multa correspondente á metade da renda bruta
mensal, calculada pela média dos seis mezes anteriores, ou, si o
Governo preferir, mandará .íazer á sua custa as viagens, indemni
zando-o a empreza de todas as despczas e mais 50 % das mesmas
como multa. Si a interrupção se prolongar por mais de tres
mezes,' exccptuados os casos de forca maior, caducará o contracto,
ficando além disso obrigada a empreza ao pagamento de uma
multa de 50 o;, da subvenção mensal.
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XIII

377

o Governo poderá occupar temporariamente parte ou todos
os paq uetcs da empreza, iudcmnizando-a da renda liquida que
couber a cada uma das embarcações occupadas, avaliada pela
média das viagens realizadas nos seis mezes que precederem a data
da occupação.

XIV

Os contractantcs apresentarão ao fiscal mensalmente quadros
estatisticos minuciosos, conforme o modelo que este lhe apre
sentar, sobre o movimento de passageiros e cargas:. discriminan
do-as quanto a qualidade, volumes, peso e fretes recebidos, por
forma a se poder computar a renda de cada viagem.

Apresentará igualmente uma relação, por menor, das des
pezas de cada viagem l de modo a servir de base ao calculo do
que) semestralmente houver de importar, a cmpreza com isenção
de direitos alfandcgarios, como preceitua a clausula IV.

XV

Sal(r.o caso dc força maior, devidamente justificada e acceita
pelo Ministcrio da Viacãoe Obras Publicas, ficarãoos contractantes
sujeitos ás seguintes multas:

Ia, da quota da subvenção correspondente a cada viagem pela
suppressáo de qualquer deJIas e mais 50 % sobre a referida 911ota;

2<1, de roos a 200$, além da perda da subvenção respectiva, no
caso de interrupção da viagem encetada; si, porém..« interrupção
fót devida a forca maior não se verificará a multa, mas o contra
ctante receberá apenas a subvencâo correspondente ao numero de
milhas navegadas; ,

3'\ de 50$ a 100$ pelo periodo de cada 12 horas excedidas á
que for marcada para a sahida ;

4a , de 100$ a 200$ pela ~ell10ra da entrega ou máo acondicio
namento das malas do Correio, e de 500$ no caso de extravio ;

sa, de roos a 200$ por iníracção ou inobservancia de qualquer
das clausulas do eoutraeto para o qual não haja multa especial.

As multas serão impostas pela Inspectoria Geral de Navegação,
sob proposta do fiscaljunto á emprcza) com recurso para O ministro
da Viação e Obras Publicas, c deverão ser pagas na Delegacia Fiscal
do Thesouro Federal no Estado do Rio Grande do Sul, dentro do
prazo maximo de 20 dias, ou descontadas da subvenção que os
coutractantcs tenham a receber.
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XVI

Para evitar interrupção do servíco de qualquer das linhas, os
contractantcs obrigam-se immediatamente a substituir os vapores
que se tornarem imprestaveis para a navegação ou que se perderem
em sinistro por outros que se approximern o mais possivcl das con
dições exigidas para o serviço da navegação.

A substituição feita nesses termos só se tornará effcctiva si, a
juizo do fiscal, as condições do paquete forem julgadas capazes de
bem satisfazer as necessidades do servico.

No caso contrario ficarão os contractantes obrigados a adqui
rir, dentro do prazo maximo de oito mezes, outros que reunam
aquellas condições, caducando o contracto si no prazo especificado
não se tiver dado a substituição.

XVII

Em retribuição dos serviços especificados os contractantes rccc
berão uJ?la s.ubvcnção de 60:000$, paga em prestações r.nensaes pela
Delegacia FIscal do Thesouro Federal no Estado do RIOGrande do
Sul, mediante requerimento acompanhado do arrestado do Fiscal e
de um certificado do administrador dos Correios. A subvenção
será paga na razão de 40: 000$ emquanto não fór iniciada a nave
gação da linha do Ibícuhv

XVIII

Para as despezas de fiscalização, a empreza entrará adeantada
mente para a mesma delegacia com a ímportancia dc 1:800$· se
mestraes.

XIX

Em caso de dcsintellisencia entre os contractantes c O Governo
sobre qualquer das prece~entes clausulas, será a questão decidida
por arbitramento.

XX

Os contractantes, para garantia da execução do contracto
depositarão no Thesouro Federal a quantia de 10:000$000. '
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XXI

Os contràctautes estabelecerão trafego mutuo com as emprezas
que possam ser servidas pelas suas linhas.

XXII

o presente contracto vigorará pelo prazo de 10 annos, con
tado da data da assiguatura do coutracto.

Rio dejaneiro, 16 de setembro de 1909. - Francisco Sá.

DECRETO N. 7.551 - DE 16 DE SETE'InRO DF 1909

;\ brc ao Mínístcrto da Viação c Obras Publicas c credito de óoo.coos pai-a prolou

gamcnto do ramal ele Santa Cruz da Estrada de Ferro Central do Braz.il

a Itacuruasà,

O Presidente da j{epubJicados Estados Unidos Brazil, usando
da autorização conferida no art. 16 , n. X, alinea f, da lei D. 2.050,
de 31 de dezembro de 1908, decreta:

Artigo uuico. Fica aberto ao l\1inisterio da Viação e Obras
Publicas o credito de 600:0008 para occorrer ás despezas de COD
strucção do prolongamento da Estrada de Ferro Central do Brazil,
em direcção a Itacurussá .

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1909, 88° da Indepcn
dencia e 21' da Republica.

NILO PEÇANIIA.

Francisco Sá,
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DECRETO N. 7.552 - DE 16 DE SETE>IBRO DE 1909

Abre ao '\Iinistcrio da Viação c Obras Publicas o decreto de ~,):383S625, supplc

mental' Ú verba io - - SC'l~rctaria de Estado - Pcssoat >- do art. I~ da lei de

orçamento u. c.ogo. de :il de de dezembro de H)'l1L

O Presidente da República dos Estado Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo art. 3,0 do decreto legislativo
n. 2.°921 de 31 -de agosto proximo findo, resolve abrir ao Minis
teria da Viação c Obras Publicas o credito de 23: 393$;")25, sup
plementar á verba Ia-Secretaria de Estado-na parte-Pessoal
do art. 15 da lei de orçamento n , 2.050, de 31 de dezembro de
1908, para occorrer á despeza com o augmento, de accôrdo com a
demonstração junta, de vencimentos concedido pelo art. 1°, tabella
11. 3, do citado decreto, aos funccionarios da referida Secretaria de
Estado, no periodo de 5 de setembro a 31 de dezembro do corrente
anno.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1909, 88° da Independencia
a 21' da República.

NILO PEÇANHA.

Francisco Sá.
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Demonstr'acão de credito preciso para occorrer á despesa COm o
auqmen'to de vencimentos ooncedido pelo art. 1°, tabelta n . 3
do decreto legislativo n. 2.082, de 31 de agosto proxímo
findo aos tunccíonar-ios da Secretaria de Estado da Viação e
Obras Publicas, no per-íodo de 5 de setembro a 31 de dezembro
de 1909.

w
~o

Q <. m;?ORTANCIA RELATIVA AO
~ r>

'"
z; o PER lODO DE 5 DE SE-

" Z "
Q

c: " Q -e TElIlBRO A 3 1 DE DE-

" G.\TEliORI:\S <. o
ZE~mRo DE 19°9o o ü

~ ~ "z " "w
~

A
~Q

De cada De cadaA g
"

~ empregado classe

'2 Directores gemes ........ 6:~oo$ooo 2:030$000 4:060$006
4 Directores de secção..... 2:600$000 350$666 3'402$664
4 Primeiros officiaes ........ 3:600$000 I: lOO$OOO 4: 640$000
4 Segundos ditos ........... 2:490$000 773$333 3:093$332

10 Terceiros ditos ....... '" 1:800$000 580$000 5:Soo$ooo
I Porteiro ... ' ............. 2:400~oOO 773$333 77'$'00
I Ajudante do porteiro ..... 1:200$000 386$()66 3Si$iÓ6
3 Continuas........... '" . 480$000 154~666 463$998
4 Corretos ............. , ... 600$ClOO 193 '333 773$332

Total ..........•.. . .. . .. . .... ........... 23:393$325

Primeira secção da Directoria Geral de Contabilidade da Se
cretaria de Estado da Viação e Obras Publicas, 5 de outubro de
1909"- Virgilio Gomes da Silva Neto; director da secção,

DECRETO N. 7.553 - DE 16 DE SETE)[HRü DE 1909

Dil providencia sobre os exames para a promoção de marínhcncs foguistas c

Joguistas conu-actaoos.

O Presidente da República dos Estados Uiudos do Brazil :

Usando da attríbuição que lhe contere o art. 46, ~ l°, da Cons
tituição Federal c tendo em vista o disposto llO art. 2121 do regu-
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lamento approvado pelo decreto n. 7. 124, de 24 de serem bro de
190B, decreta :

Art 1. o Os exames para promoção de marinheiros foguistas
e foguistas contractados serão feitos, d'ora em deante, JlO Rio de
Janeiro, perante uma-mesa examinadora composta do sub-inspector
de machiuas, como presidente, e de quatro engenheiros machinistas
navaes.

Art. :3. ° Fica permittido, por excepção, nas flotilhas, o
eX<.lll1e, para a pr?llloção de foguistas de que trata o artigo anterior ~
mas somente ate Ia classe.

§ 1. o A mesa examinadora será composta de tres engenheiros
machinistas navaes ,

§ :3. o As provas de habilitação exhibidas nos exames alli
prestados serão remettídas, com O parecer da mesa examinadora,
it Inspectoria de Machinas.

Art. 3. ° As promoções de todos os foguistas serão feitas pela
Inspcctoria de Machinas.

Art. 4. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1909, 88° da Indepen

dencia e :31 <) da H..epublica.

N1LO PEÇA:--!HA.

Alexandrino -Faria de Alencar.

DECRETO N. 7.554 - DE 16 DE SETEMBRO DE 1909

Abre .'1O Ministcrio da Marínua o credito snpplcmentar de '1i):35iSIHl, para pu

~pmcJlto de díücrcnça de vencimentos dos tuncctonartos das Dircctonas de

1';xpcdiclllC c Contabilidade da i\lari1l1w, de 5 de setembro do corrente a :,L
de dezembro de H)'J'J.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil ,

Usando da autorização conferida no art. ,S0, do decreto legis
lativo 11. ::20°92, de 31 de agosto proximo findo, resolve abrir ao
Ministerio da Marinha o credito supplementar de 49'357S993,
sendo 15,;698998, ú rubrica I -Gabinete do Ministro e Directoria
do Expediente» e 33:987$995, á rubrica ( 6 «Directoria Geral de
Contabilidade da Marinha. do art. 8° da lei n. 2.050, de 3 I de
dezembro de 1906, para occorrer ao pagamento de differença de
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vencimentos, de 5 de setembro corrente a 31 de dezembro de
19°9,,.- aos funccíonarios daquellas repartições; revogadas as dis
poslçoes em contrario.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1909, 88' da Indepen
dcncia e ':uo da Republica.

K ILü PEÇA:'JHA.

Alcxandcino Faria de Alencar.

DECRETO I\. 7.555 - DE 16 DE SETBIBRO lJE I,)09

Abre ao Miuistcrlo da Guerra o credito ele: 55:712$191, supplcmcntur ÚS verbas i"

3;). elo art. 13 da lei 1l.3.0S0, de 3i ele dezembro de 19':18.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização concedida pelo decreto n. 2.092, de 3[ de agosto findo,
resolve abrir ao Miutsrer:o da Guerra o credito supplementar de.... :....
55:7I2$I91, de accórdo com a demonstração junta, para pagamento do
augmento de vencimentos concedido pelo citado decreto aos funcciona
rios da Secretaria de Estado da Guerra e Directoria de Contabilidade
da Guerra, dos quacs trata o de Il. 7.537, de 9 deste mez, sendo ..
19:043$3'27 por conta da verba 1'" e 36:668$864 por conta da verba 3"
do art. 12 aa lei n. 2.050, de 31 de dezembro de Ig08.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1909, 8811 da Independencia
e .H ll da República.

NILO PEÇA~HA.

Cirlos Eugenio de A. Guimarães.
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Demonstração da despeza proveniente do auqmento de vencimen
tos concedido pelo decreto legislativo n. 2.092, de 31 de
agosto findo, aos runccíonar-íos da Secretaria de Estado da
Guerra e Directoria de Contabilidade da Guerra, no per-íodo
de 5 de setembro a 31 de dezembro de 1909

Importancia re-
Angmento ano lativa ao pc-

CATEGORIAS nual de cada ríodo de 5 de

funccionario setembro a 31
ele dezembro
de 19°9

Secretaria de Estado da Guerra:

J dircctor-gcral .............•.... 6:300$000 :;:030$000
3 dírectores de secção ............. 2:640$000 1:701$332
5 primeiros officiaes.............. 3: 600$000 ;):8oo.'t;ooo
6 segundos officiaes.............. 2:400$000 4'639$998
6 terceiros officlacs ........•...... 1:800$000 3'480$000
I porteiro .................. " .. ' 2:400$000 773$333
4 continuas ............ ' ......... 480$000 618$664

Directoria de Contabilidade da '9 043$327

Guerra:

I directôr -geral. ................. ():000$ lOO 1 :933$333
~ dirccrores de secção ............ , 3:0 0 0 $ 0 00 2,899$99[;

10 primeiros ofíiciaes.............• 3: 6..·lCJ$OOO I I :600$000
10 segundos officiaes .............. 2:400$000 7:733$33°
10 terceiros officiaes.•............. 1 :800$000 5:800$000
10 quartos offlciaes............•... I :200$000 3 866$660

1 pagador ........................ 3: 600$000 I' 16()$00o
3 JieIS ..........•.............•.. 1 :400$000 902$216
I porteiro .......... , ............ 1: 200$000 386$666
3 scntínuos .•.•..... , ...•........ 400$000 386$661

36 668$864

HEG.:\PITCLAÇ..,\O

Secretaria de Estado da Guerra .
Directoria de Contabilidade da Guerra .

Total do augmento necessário ,.. 55:7I2$IgI

Segunda secção da Dircctoria de Contabilidade da. Guerra!. q de
setembro de 19°9.- [, J. Pelra de Barres, 1° oütcíal.c.-.Visto.c
A. E. de SOllza.- Bruno de Oliveira.
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DECRETO N. 7.556 - DE 16 DE SETElI!!3R.O DE :9C9

Crea O Serviço de Juspccção AQ:rjco;~l

385

o Presidente ~~a República dos Estados Unidos do Brazil, em ex
ecução da lei 11. 1,606, de ~9 dcdezcmbro de 1909, decreta:

Art. 1.•0 E' creado o serviço de Inspcccãc Agrícola, o qual com'
prehenderà :

a) O estudo das condições ela agricultura e das Indústrias agrícolas
e das causas que entorpecem o seu desenvolvimento e progresso j

b) A indicação das medidas capazes de melhorar as condições da
agricultura e indústrias agrtcolas e de animar a creação de novas fontes
de producção ;

c) A: divulgação de conhecimentos uteis para a lavoura;
d) A propagação de novas culturas ou variedades de plantas já cui-

tivadas :
.e) O levantamento-das estatísticas agrícolas e zooteclinicas ;
/) A avaliação das colheitas;
'g) A fiscalização das escolas agrícolas, estações agronomicas,

campos de expcriencias aLi de demonstração, postos ou estações zoote
chnícase mcteorologicos, custeados ou subvencionados pela União 110S
Estados.

Art. 2. o Para execução dos serviços comprehendiclos na art. I", fica
o terdtori~_da República dividido em 12 districtos agricolas, como segue:

I. o distrícto - Estados do Amazonas c Pará;
'2.0 districto -. Estados do Maranhão c Piauhv :
3.° districto - Estados cio Ceará, Rio Grande do Norte c Pa-

raliyba :
4~ o districto -. Estados de Pernambuco e Alagoas ;
S.O districto - Estados da Bahia e Serg-ipe;
6. o districto - Estados do Fio de Janeiro c Espirito Santo;
~ ~ o districto - Estado de Minas Geraes ;
3.1' districto - Estado ele S. Pauto ;
9. 0 dístricto -c- Estados do Paraná e Santa Catharina :
IO. districto- Estado do Fio Grande cio Sul;
r r . districto -.,.;.,. Estado de Govaz :
I~. dístrícto -c Estado de ?\l,ltto Grosso.

Parngrapho unico . O territorio do Acre seré cbjccto de uma pro
videncia especial, visando a regularização da exploração de seus se
ringaes e melhoramento da producçâo da borracha.

Art. 3. ° Cada um dos districtos agrícolas ficará a cargo de um
ínspector, ao qual incumbirá, dentro da respectiva ctrcumscnpção ;

§ 1.0 Percorrer constantemente o seu dlstricto, investigando as
condições das lavouras, informando aoministerio sobre todas ar, occur
rencias ou circurnstancias tendentes .a -[avorecer ou prejudicar as plan
tações e colheitas e estudando todas as necessidades .agricolas de sua
circumscripção.

poder Executivo -- rry·J.j ~ Vol~ TI. :::5
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.~ 2. o Visitar frequentemente as fabricasv usinas ou engenhos, exa
minando Os processos e methodos de beneficiamento ou transformação
de produetos agrícolas, indicando os meios de rnelhoral-os e de remover
os obstaculcs que se anteponham ao desenvolvimento da producção ,

§ 3 ..o Realizar nos centros agrícolas de seus districtos, quando o
ministerio autorizar, conferencias sobre assumptos de interesse geral da
lavoura, especialmente visando a propaganda da introducção de novos
processos culturaes, a organização de syndicatos agrícolas e coopera
tivas, conforme o programma mandado, observar pelo ministro.

S 4. o Attender, quando em viagem pelos seus districtos, aris pedidos
de informação que lhes forem dirigidos pelos lavrncores.:

§ 5. o Collaborar na organização-e direcçãodas exposições, concursos
e demonstrações agricolaspromovidos pelos governos dos Estados, mu
nicipalidades ou associações agrícolas da respectiva. círcumscnpção.

S 6. o Colügtr dados c informações sobre as riquezas naturaes e os
vários proônctos do respectivo districto, colhendo amostras e organi
zando relatorios succíntos para o museu do ministerio e propaganda no
estrangeiro.

§ 1.o .Inspecçionar as escolas agrícolas, estações agronornicas,
campos de experiencia ou de demonstração, postos ou estações 200tO
chnicos e meteorologíccs custeados ou subvencionados pela União no
Estados de sua círcumscripção.

S 8.° Divulgar, por meio da- imprensa ou de circulares, conheci
mentos uteis para a lavoura e instrucçõese conselhos para extincçãodas
pragas.

§ 9. o Colher exemplares de plantas doentes e de insectos nocivos,
remettendo-os ao ministerio para o estudo dos meios de tratamento ou
extincção.

S IO. Fazer a distribuição de mudas e sementes que lhe torem re
mettidas para isso pelo ministerio.

§ 1T,. Remetter mensalmente ao ministro um relatorio succintodos
trabalhos feitos no mez findo, contendo, além de noticia sobre a parte
do distrícto percorrida, as observações feitas durante as excursões, a
indicação das medidas que ás mesmas observações suggerirem e tudo o
mais que possa ser util para a resolução do ministro sobre as provi
dencias a tomar em beneficio da agricultura e indústrias agrícolas.

Art. 4. o Os serviços de levantamento de estatísticas agrícolas c
zootechnicas e de avaliação das colheitas serão feitos pelos mspectorcs
agrícolas, -de accórdo com tnstrucções especiaes approvadas pelo mi
nistro.

Art. .S,o Os ínspectores agricolas, como delegados do Ministério
da Agricultura, Industria e Commercio nos Estados, executarão, alem
dcssérviços-mencíonados no art. 3", todos os demais queforem orde
nados pelo ministro para o preenchimento dos fins a que se propõe o
minísterío.

Art. 6. o Os. inspectorcs agrícolas serão- nomeados por decreto e
perceberão os vencimentos annuaes de 8:400$000.

§ I. o Quando em serviço tora da séde de seu districto os inspe
ctores agricolas terão direito a uma diarià, que será fixada pelo mi
nistro, além das despezas de transporte, que correrão por conta da União.
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q 2. o Aos inspectores agrícolas será abonada annualmeute a
quantia de 800$ para despesas de cxpedíen te .

Art 7. o Os inspcctorcs agrícolas, conforme a extensão e quantidade
dos trabalhos que tiverem de executar, serão auxiliados por ajudantes,
nomeados por portaria elo ministro que lhes fixará os vencimentos no
acto da nomeação, dentro dos limites de 3:600$ a 6:000$ annuaes.

Art. 8. o Para os serviços de levantamento de estatísticas e de ava
Iiacão das colheitas os ínspectores agrícolas, com autorização do ministro,
poderão nomear correspondentes nos municipios de suas circumscripções,
COm direito á gratificação mensal de IOO$OOO a 200$000, durante o prazo
maximo de tres mezes.

Art. 9. o Os inspectorcs agrícolas, logo depois de nomeados, de
verão reunir-se sob a presídencta do ministro, na Secretaría de Estado
dos Ncgocíos da Agricultura, Indusrria e Commercío, afim de serem
combinados os meios de acção para a melhor e mais uniforme execução
do disposto no presente decreto.

Paragrapho uníco . Anualmente, em data marcada pejo ministro,
realizar-se-ha ídentica reunião llO mesmo local, afim de resolver-se, de
accórdo COI11-J observação e cxperiencia, sobre as medidas necessárias para
o mais efflcazdesempenho dos serviços a cargo dos inspcctoresagricolas.

Art. 10. Revogadas as disposições em contrario.

Rio de _Janeiro, 16 de setembro de 1909, 880 da Independencia c
21 0 da República.

NILO PEÇAXHA.

A. Casuíído Rodrigues.

DECRETO N. 7.557-DE 16 DE SETEMBRO DE 1909

Abre ao Mínísterío da Agricultura, Industna c Commcrcío o credito espccia

de 2Z: iX)8$OIB, para occorrcr ao pagamento do augmcnto de vencimentos que

cympete aos runccíonaríos da respectiva Secretaria ele Estado, na forma do

d"êcreto n, 7.540, de 9 de setembro de 1909

N1LO PEÇANHA o

Candido Rodrigues,A.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil tendo em
vista o disposto no decreto n. 7.540, de 9 do corrente, e usando da
autorização constante do art. 50 da lei n. 1.606, de 29 de dezembro
de 1906, resolve abrir ao Ministerio da Agricultura. Indústria c Com
merclo o credito especial de 22:098$018, para occorrer ao pagamento
do auamento de vencimentos que compete aos funccíonaríos da respe
ctiva Secretaria de Estado, de 5 de setembro a 31 de dezembro de 1909,
nos termos do citado decreto e .de conformidade com a demonstração
annexa.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1909, 880 da Independencía c
21 0 da Republica ,
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Demonstração da despezn com o auqmento de vencimentos que
compete ao passoaf vda Secretaria de Estado do, Agricultura,
Industr-ía e Commer-cíc, de 5 de setembro a 31 de dezembro
de 1909, de conformidade com o decr-eto n , 7.540, de 9 do
corrente.

CARGOS

I dircctor .......•.....
4 chefes d,esecção. . . .. .'
4 lOS ofíiciaes.... " . .. ..
S ::lOS offíciaes., . . . . .
<) amanucnscs.. . .
2 auxiliares .
1 porteiro .
I Ajudante ~e porteiro .
4 contínuos .
4 correios. . •........ ,

5: 8oo$ODO
1,,:466$664
12:370$332
I I : ()()o$ooo
15; 6óo$ooc)
3: 41\0$000
I :l);)3$333
J : I (JO$üOO

3: 093$33 J

3: 093$3:r:l

3:770$000
I '2 :064$0:):)
'7:733$322

7:733$33°
1o: _+4o$nlK)
3: o93$3 Ió
1 : J üoj;(lOO

7~3~.1)3
2 474$(úl
::!.320$000

'J :030$O\.XJ
3: 4D2~I)()(Lj.

-j.:640$OOU
3: tJ66$670
5: 320$UO:)

3Bf>$68-j.
773$333
.,H6$('67
(1!8$66l)

. 773$332

3". Secção da Dircctoria do Expediente da Secretaria de Estado da
Agricultura, Indústria c Cornmercio, 16 de setembro de 19119.-- O ama
nucnsc, 1)ioJl)"sio de Castro Cerqueira Sobrúzf:o.- O chefe de secção,
Mano B. Carneiro. Visto.- José Cnrispintano valdetaro, director
interino;
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DECRETO N. 7.558 - DE 23 DE SETEMBRO DE 1909

ApprCh<1 o regulamento do gubincto do xüntstctío da Guerra.

:189

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, ten
do' em vista o disposto na lcttra d do 'art. 138 da lei n . 1.860, d.e
4 da janeiro de 1908, resolve apprqvar o regulamento para o gabi
uete do Ministerio da Guerra .. que com este baixa, assignado pelo
general de divisão Carlos Eugenio de Andrade Guimarães, Minis
tro de Estado da Guerra.

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 1909, 880 da Independeu
cia e 2JO da RCpllblica.

NILO PEÇANJIA.

Carlos Eugenio de Andrade Guimarães.

T~(~g-uhtnH~nt() do goabinete do JU:inistro da.
~Knerr::t

CAPITULO I

lJO PESSOAL

Art o I. o Ogabinete do Ministro da Guerra, como parte prin ..
cipal da Secretaria da Guerra 1 comprehende o estado-maior do 1\1 i~

nistro e será composto do seguinte pessoal:

a) um chefe do gabinete, official superior effectivo ;
b) quatro adjuntos, officiaes effcctivos com O curso da 'arnia ;
c) um auditor de guerra;
d) quatro ajudantes de ordens, capitães ou subalternos effc-

ctivos ; ,
e) um continuo) tirado do quadro da Secretaria da Guerra;
f) um servente, ex-praça do Exercito.
§ I. o Funccionará permanentemente junto ao gabinete um

auditor de guerra. .
~ 2. o A nomeação desse pessoal, excepcão feita do servente,

será feita por portaria, e de livre escolha do Ministro; o auditor,
porém, funccionará emquanto bem servir.
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CAPITULO II

DAS ATTRIBurÇ,ÓES

Art. 2. o Ao Estado Maior, de que se compõe o Gabinete,
incumbe geralmente:

a) estudar as questões q ue o Ministro reserve para serem tra
tadas sob suas vistas;

b) examinar os papeis submettidos a despacho, instruindo-os
com o seu parecer, quando o Ministro julgar necessario;

c) receber a correspondencia reservada;
d) abrir e distribuir a correspondencia recebida directamente ;
e) rninutar a correspondencia official reservada e a que tiver

de ser expedida dircctamente pelo gabinete;
f) expedir a correspondeucía urgente;
g) remctter diariamente á Secretaria de Estado não só os

papeis despachados pelo Ministro, como as minutas da parte do
expediente feita no Estado-Maior que convenha registrar;

h) protocollar os papeis expedidos e recebidos directamente ;
i) tratar de negocies relativos a comrnissões especiaes ;
j) archivar os papeis que, por sua natureza, devam ficar no

Estado Maior do Ministro ;
k) executar os serviços de ordenança.

Art. 3. o Ao chefe do Gabinete incumbe especialmente:

a) dirigir os trabalhos do Gabinete, no qne disser respeito a
assumptos militares;

b) instruir com o seu pareceer as questões militares que
subirem á consideracão do Ministro;

c) ·prestar todas as informações e esclarecimentos ao Ministro
sobre 'assumptos technicos profissionaes ;

d) organizar o serviço, distribuil-o pelos adjuntos e pelo audi
tor , fiscalizar sua execução, minutaro respectivo expediente, ou ru
bricar o que for por' outrem minurado ,

ArL 4-. 0 'A o adjunto mais graduado, ou ao mais antigo,entre
os de igual graduação compete:

a) abertura, distribuição e direccão da correspondencia recebi-
da no gabinete; - ,

b) minutar a corrcspondencia official que não se refira a as
sumpro technico ;

c) preparar os papeis de sua competeneia que tenham de snbir
a despacho, esclarecendo com sua informação os que não estejam
completamente inforrnados ;
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d) auxiliar o chefe do gabinete e o Ministro nos trabalhos que
elles lhe confiarem;

e) enviar á Secretaria de Estado não só os papeis despachados
pelo Ministro como os que tenham despachos interlocntorios, e ain
da as notas de gabinete a serem convertidas em minutas} e as minu
untas feitas notas de gabinete para serem devidamente encadernadas;

f) substituir o chefe de gabinete em seus impedimentos.
Ar1. 5. ° Aos outros adjuntos cabe a execução dos trabalhos

de natureza militar ou de expediente que lhes forem distribuidos
pelo chefe do gabinete.

Art. 6.° Ao auditor de guerra junto ao gabinete cabem as fuuc
çóes de consultor jurídico, devendo instruir e informar todos os
papeis e processos em que a União for autora ou ré; dar pareceres
sobre as questões de direito e estuda'." a fórma iurídica dos pro
jectos de lei e regulamentos originarias do Ministcrio ,

Art. 7. o Aos ajudantes dc ordens compete acompanhar o Mi
nistro em actos publicas c represental-o nas ceremonias em que .não
puder comparecer.

Paragrapho unico. Taes serviços serão feitos segundo uma es
cala organizada pelo chefe do gabinete c approvada pelo Ministro.

Art. 8.°"lncumbe-lhes mais o serviço de protocollo, guarda
c archívamcnto de livros} papeis e actos que por sua natureza, não
devam passar do gabinete, entregando-os ao archivo da Secretaria
de Estado, Jogo que cessar,a gestão do Ministro que os escolheu,

Art. 9. ° Ao continuo, que será tirado dentre os da Secretaria
da Guerra} cabem as mesmas attribuiçóes e deveres que os dessa
secretaria, competindo-lhe ainda fiscalizar o serviço do servente.

CAPITULO III

DlSPOSIÇOES GERAES

Art. 10. As substituições do pessoal do gabinete serão feitas:
a do chefe do gabinete 1 pelo adjunto mais antigo entre os de igual
graduação, ou o mais graduado} e a deste, pelo immediato em
posto ou antiguidade.

Si I. ° Não haverá substituições entre os ajudantes de ordens.
§ 2. o Nas substituições não haverá perda de vencimentos do

substituído, si essa fôr menor de 15 dias.
Art. I I. O pessoal do estado-maior do Ministro não será

sujeito a ponto.
Art. 12. A folha de pagamento do pessoal do gabinete será

organizada de accôrdo com os vencimentos marcados na tabella
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annexa, C de sua confecção será encarregado um dos ajudantes de
ordens.

Art. I:). Havendo accumulo de serviço do gabinete, O Ministro
requisitará das autoridades competentes 03 .auxiliares que Julgar
necessários, escolhendo-os dentre os íuuccionarios de qualquer
repartição do Ministerio.

Art. 14. Os funccionarios do, gabinete, bem como os de
outra repartição do Minísrerio, que forem designados para auxiliar
o serviço, nenhuma perda soffrerão em suas antiguidades para os
efteitos da reforma ou promoção, aposentadoria ou jubilação.

Art. 15. O continuo e Óservente usarão o uniforme que para
cllcs fôr mandado adaptar pelo Ministro.

Rio de Janeiro, 23 de setembro de ICJO!). ~- Carlos Engenio
de A. Guiniariies .

TABELLA DE G-H.ATLFICAÇX.O DO PESSOAL DO (i-AB[\'ETE DO illl:N"IS

TEltrO lU GUERRA

Chefe do gabinete.
Adjuntos . . . . .
Auditor (vide observacões).
Ajudantes de ordens ~ .
Continuo
Serventes

Observações

35"'$000 mensacs
30 0 $ 000 »

250$000 »
2>;000 diaros
$500 »

o auditor de guerra terá' vencirncntos correspondentes aos que
pela lei 11. 2Ó, de 30 de dezembro de Ie9I, e posteriores,.vcnce o
auditor de guerra na Capital Federal.

Q" vencimento das diárias do continuo e servente é accrescido
ao vcncimeuto que percebem pela folha geral do pessoal da Secre
taria de Estado.

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1909. - Carlos Eugenio
dç A. (hnmaráes,
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DECRETO N, 7,559 - DE 23 DE SETEMBRO DE '9°9

393

Approve os no1'OS estatutos da companhia de seguros ~ Northcrn Assurunce

Companv ~

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, atten
dendo ao que requereu a Nortbern. ilssllrance Company, com sede em
Londres, Inglaterra, autorizada a Iuncclonar pelo decreto n. 3.3 I I, de
13 de março de 1867;

Resolve approvar os seus novos estatutos, que a este acompanham
e pelos quaes passou a denominar-se Tne Nortbern Assumnce.Ctnnptmr
Linuted, autorizando-a a continuar a operar em seguros contra toga,
observadas todas as exígencías dos regulamentos e leis vigentes ou que
vierem a ser estabelecidos no Brazil sobre a matéria de sua concessão.

Rio de Janeiro, ?3 de setembro de 1909, nw' da Independencia e
21 o da República.

NILO PEÇANHA.

Leototdo de Bulhões,

CAPITliLO LXVI

Um acto dando as providencias necessárias
para a substituição por um -memortutdum. e esta
tutos da associação das estipulações dos actos com
forca de lei, chamados os Northern. jlssurance
Acls [865, 1874,,1889 e 1899, para o rcgtstra
menta da Northcrn Assurance Componv sob as
leis das companhias de 1862 a 1907 como uma
companhia de responsabilidade limitada por ac
ções, e para outros effeitos. (r de agosto de
'90S,)

Visto que a companhia de seguros Northern Assllrance Componr
(daqui em dcantc chamada « A Companhia )}).é uma companhia incor
porada por acto de Parlamento e os seus negocias se acham agora re
gidos pela lei chamada Acto da Northcm Assurance de 1865, (daqui
em deante chamada « o acto de 1865 »] segundo foi modificado pelo acto
da Northcrn Assurance de 1874, pelo aeto da Norlhern Assurance de
1889 e pelo acto da Northern Assurance de 1899; .

E visto que o capital da companhia é de tres milhões de libras, di
vidido em trinta mil.acções de cem libras cada uma, e todas as ditas
accões teern sidoemiWdas e estão agora em poder dos membros da
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companhia e sobre cada urna das ditas acções já se tem satisfeito ti.
somma de dez libras;

E visto que é desejável renovar com' modificações as estipulações
da lei de 1865 com respeito ao sc110 em duplicata;

E "isto que é expediente e que seria vantajoso para a companhia
no desempenho dos seus neg'ocios, que a companhia fosse registrada
sob as leis das companhias de~ 1862a 1907, ou qualquer outra ordenança
substituiria como uma companhia limitada 'Por acções, para que os
objectos e regulamentos da companhia fossem declarados em um memo
rtmduni e estatutos da associação e que o memonnuiuni e estatutos da
associação citados no annexo a este neto fossem substituídos no lagar
das estipulações das leis regendo a Northern. Assurance de IS6S, r874,
lS89 e 1899. e que essas leis fossem revogadas, excepto no que possa
affectar as disposições. das mesmas que se achem renovadas por esse
acto;

E visto que a companhia tem largas transações com pessoas na
Escossía assim como na Inglaterra e em outras partes c é desejável que
se continue dando á companhiaum domicilio escassez, assim como um
inglez, e fazer estipulações especiaes quanto a apresentação' á companhia
de citações, noticias e outros documentos;

E visto que os fins que este neto tem em vista não se pódem effe
ctuar sem o consentimento do Parlamento:

Portanto, possa agradar a vossa Magestade que seja decretado e
que se decrete pela excelleutissima magestade de el-rei por e com o con
selho e consentimento da Camara dos Pares Espirituaes e Temporacs e
a dos Deputados neste presente Parlamento reunidas e pela autoridade
das mesmas, como segue:

I. Que este acto se chame ° acto ela Northern Assurance de 1908.
'2. 'Que neste aeto :

A expressão « a Companhia » queira dizer a Northern Assurance
Compa'~r e depois da companhia ter sido reg-istrada queira dizer a
Northerri Assurailce" Companr, Limeted.

As expressões « a junta de Aberdeen », a « Junta de Londres », o
( conselho ·geral» tenham as significações que lhes são respectivamente
ntn-lbíudas pelo art _ lO dos estatutos da associação citados no annexo a
este acto; ,

A expressão « as leis de l86S. l874, 1889, r899» tenham a signifi
cação de - a lei Northcrn. Assurance de l865, a lei da Nortliern. Assu
rance de l874, a lei da Norttiern Assurance de 1889 e a lei da Northern.
Assllrance de l899-

A expressão «o regístramento da companhia» signifique o registra
mento da companhia sob as leis que 'regem as companhias de 186'2 a
1907, ou sob qualquer outra ordenança substituida.

3. Na data e a partir da data do registramento da companhia como
uma companhia limitada por acções o memorandum e QS estatutos da
associação citados TIO annexo :1 este acto deverão, sujeitos ás disposições
das leis das companhias de 186'2 a 1907 ou a qualquer ordenança substi
tuida (incluindo 'o poder no que toca ás alterações contidas emtaes leis),
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ficar sendo e serão o nicmoranduni e estatutos da associacão da com
panhia e serão considerados como tendo sido registrados' de conformi
dade a todas as disposições das leis de 1865,1874, 1889 e 1899, adatar
de tal rcgist-amcnro ficam por este acto revogadas, sem preju.zo.»
qualquer cousa que se faça ou que se permítta lazer sob o mesmo

4, (I) O rcgistramento da companhia terá por effeito a subdivisão
de cada uma das acções de 100 libras do capital da companhia' e.m lo'
acções de 10 libras, e, portanto, cada membro ela companhia terá direito'
e111 lagar de cada acção de 100 libras que possuir no capital da.C0111
panhia ímmedtaramentc antes do seu registrarnento sob as ditas leis das
companhias, aIO das acções de ro Ilbuas em que o capital da tom
panhia fica dividido pelos estatutos da associação annexos a este
acto.

(2) Dez de taes acções de ro libras serão para todos e com-respeito
a todos os fins e effeitosequivalentes 11 e em substituição de uma acção
de JOO libras e {IS ditas acções de ro libras serão sujeitas a e respon
saveis por as mesmasresponsabilidades, poderes disposições, declarações,
accordos, cargos, hypothecas e embargos, como, immediatamente
antes de tal rcgístrarucruo, como acima indicado, atíectava as acções
antigas correspondentes respectivamente e todo accórdo ou qualquer
outro instrumento e toda testamenteira ou qualquer outra disposição to
mará effeito com referencia a toda 011 a parte proporcional das acções
substituídas conforme for o caso.

(;)) Os administradores hão de emittir ou mandar emittircertilicados
das ditas acções de dez libras sob taes condições emquanto á prova de
titulo ou por outra parte com respeito ás acçõcs 'antigas segundo
queiram resolver.

S. Nãõobstante o registramento da companhia e 11 revogação da
lei de rS6s, o sello comrnum da companhia será em duplicata e um sello
duplicado conservar-se-Ita debaixo de custódia da junta de administra
dores em Aberdeen e o outro debaixo de custodia da junta de adminis
tradores em Londres e a se110 poderá affixar-se a qualquer apolice ou
outro instrumento por ordem elo conselho geral ou pela junta de admi
nistradores em Aberdeen ou pela jçnta de administradores em Londres,
e todos os instrumentos que trazem o sello terão de ser contra-assig
nados-pejo director geral ou por tal outro offícíal que o conselho geral
possa" de tempo em tempo autorizar para esse fim, ou por um dos direc
teres-gerentes ou secretarias da junta, por cujas ordens o sello será
afflxado e toda apólice Oll instrumento que traga o sello da companhia
e que for contra-assignado da fórma supra citada será absolutamente
obngatono para? companhia.

6. Depois do registrarnento, a companhia será considerada COmo
domiciliada e residente tanto em Inglaterra como na Escossla e
qualquer citação, noticia, ordem ou outro documento que tenha de
ser apresentado a companhia pode ser apresentado deixando O mesmo
ou mandanco-o pelo correio, com a estampilha já paga, endereçado á
companhia, ao seu escríptorío registrado em Inglaterra ou seu escri
ptorio em Aberdeeu e a confirmação emittida na-Escossia por qualquer
tribunal competente a favor dos executores testamenteiros de uma- pes
soa finada que ao tempo da sua morte se achava domiciliada na Escossia
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será para a companhia, para todos os effeitos, em titulo bom e
snfflciente a favor de taes executores. Ficando sempre entendido que,
não obstante qualquer causa contida neste capitulo, o unico tribunal
que terá a jurisdicçâo para liquidar a companhia será o Supremo Tri
bunal de Justiça em Inglaterra.

7. A companhia ha de entregar ao registrador de companhias ano
nyrnas uma cópia impressa deste acto juntamente com uma declaração
da somma do capital da companhia em ações nominativas, devida
mente franqueada com o direito do sello de cinco sclzillin.gs -por cem
libras de tal capital em acções nominativas e outrosim conformar-se
com as exijrcncias da secção 183 das leis das companhias de 1862 c
feito isto e1Je ha de conservar e registrar a mesma, e si uma tal cópia
não seja entregue dentro dos tres mezes, a datar do começo desta lei,
a companhia 11a de incorrerem uma multa de não mais de duas libras
por cada dia depois de passado o prazo dos ditos tres mezcs, durante
os quaes continue a falta, e qualquer administrador ou director da
companhia, que, com conhecimento do facto e da .suapropria vontade,
autorize tal falta 11a de incorrer em uma multa semelhante. Toda multa
proveniente desta secção póde se cobrar por processo summario.
Pagar-se- 11a ao registrador pela companhia quando se registrar a
tal cópia o emolumento que pelo tempo existente é pagave! de
conformidade com as leis das companhias de 1862, ou qualquer
ordenança -substituída contra O registramento de qualquer documento
outro que um memcranduni da associação e contra tal registrarncnto
o registramento o registrador, a pedido da companhia, certificará, sob
o seu próprio punho, ,o dito regísramcnro e entregará o dito certi
ficado ou uma cópia do mesmo it companhia.

n. Nada neste acto poderá considerar-se como isentando a com
panhia das disposições das leis que regem as companhias de seguros de
vida de- 1870 a IH72, as companhias de seguros contra responsabilidades
de empregadores lei de 19°7. ou qualquer lei geral que se tenha decretado
ou se decrete durante a presente ou qualquer futura sessão do parlamento
com relação a companhia de seguros,

\!. As custas, cargos e despezas preliminares a c de incidentes, a
procura: obtenção c ao passar este acto serão pagos pela companhia

j\-llllexo~ a qu<-') 8e a-c ecvr-. o neto precedente

Memorandum de assoctacão da Companhia de Seguros « The
Northern Assur-ance Company; Límited»

l . O nome da companhia 6 'Ilic iYol't/wl'n Assurancc Company,
Linvitctl,

2. A sede legal da companhia 6 situada em Inglatcrra.
:;, Os fins da companhia são :
(I) Emprehcnder toda a especie de negocíos de seguros e toda a

espccie de ncgocíos d~ garantia e indcmnizacão c em especial, sem
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prejuízo a generalidade das palavras precedentes, proseguir os ne
gOC10S de seguros de vida, iucendio. marítimos, accidentes, rcspon
sabllidade de empregadores, compensações a obreiros, moléstias,
doenças, sobrevivenciüas , faltas de exito, Iadroeiras, roubos, Iatroci-
nios, fidelidade e de transitas, "

(2) Conceder annuidades de toda a espécie. quer sobre a vida
humana, quer de qualquer outra forma, e quer perpetuas, quer a
termo fixo, irnmediatas ou deferidas, absolutas ou contingentes, ou
de qualquer outra tórma.

(3) Contractar com possuidores de arrendamentos, com aquelles
que querem emprestimos. com cmprestadores, COm os possuidores
de rendas" annuaes e "outros, para o estabelecimento, accumnlacâo,
provisão c pagamento de fundos de amortização, fundos de redempçâo,
fundos de depreciação, fundos de renovamento, fundos de dotação,
e quaesquer outros fundos especíaes e quer. que seja em ccnside
ração de uma só prestação ou de um premio annual, ou de alguma
outra forma e em geral sobre taes termos c condições como se possa
arranjar.

, (4) Para comprar e negociarem e emprestar contra interesses per
tencentes por direito de sobrcvívcncías, sejam futuros, absolutos ali con
tingentes e bens vitalícios. q HeI' determinavcis ou não, c propriedade de
toda. a cspecíe. e para adquirir ou extinguir por compra OLl por cedencia
qualquer apólice, hypotheca ou concessão outorgada pela companhia.

(5) Para agir como agente para a emissão de qualquer letras, bens,
bypothecas, fundos -hypotbecanos, fundos c acções, quer sejam ou não
ottertos ao publico para snbscripçao e para g-arantir Oll assegurar a sub
scripção Gle quaesqucr taes gnranrlas ali acções c para agir como fidci
cornmíssarios ou executores testamenteiros com ou sem remuneração, ou
emprehendcr fidelcomnussos de toda a espécie, e a direcção de quaesqucr
ncgocíos relacionados com fideicommíssos de qualquer espécie, ou bens
de pessoas fallecidas e para receber para salva custodía títulos, hypo
thecas , ou outros documentos ou dinheiro ou quaesquer bens de indi
viduos com ou-sem obrigação da responsabilidade por qualquer perda
dos mesmos ou por qualquer preiutzo aos mesmos causado, e para em
prehendcr toda a espécie de negocios de agencia,

o (6) Para emprestar e adiantar dinheiro sobre ou sem hvpotheca in
cluso O emprestar dinheiro sobre apólices emittidas pela companhia ali
em respeito das quaes ella possa ser responsável e para applicar quacs
quer dos fundas da companhia na compra, aunullaçâo, cxtincção, ou no
obter a descarga de qualquer apólice ou contracto .

(7) Pagar, satisfazer, ou ajustar amigavelmente quacsquer reclama
ções feitas contra a companhia com respeito a quaesquer apólices OU
contractos outorgados, negociados, ou eruprchendldos pela companhia,
as quaes reclamações a companhia para julgar conveniente pagar, sa
tisfazer, ou ajustar amigavelmente, não obstante que as mesmas não
sejam validas segunda a lei.

3. Para pedir emprestado ou levantar dinheiro c emittir bens, obri
gações, fundos hypothecarios e outras responsabilidades, quer sejam
perpetuas, quer resgatáveis, pagáveis ao portador ou de outra fórma,
c COlll o objecto de garantir dinheiro pedido emprestado c o juros sobre
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o mesmo, e para garantir quaesquer responsabilidades da companhia, ou
para quacsquer outos objcctos da companhia para hypothecar ou gravar
em todo ou em parte o activo presente ou que se ha de adquirir e a sua
cmpreza.

9. Sacar, acceítar, endossar, descontar, executar e cmittir letras de
cambio, escriptos de divida, obrigações, conhecimentos de embarque e
outros instrumentos ou garantias negociavcis ou transferivcis,

IQ. Para explorar qualquer dos seus ncgocíos por meio.de uma em
preza parcial ou emprezas parciaes e para formar ou estabelecer em qual
quer parte do mundo qualquer companhia ou companhias como objecto
de explorar, quer como prlncípal, quer C0l110 agente da companhia qual
quer negocio .aqui autorizado ou que possa parecer proveitoso aos interes
ses elacompanhia e para subscrever, possuir, negociar, com as acções de
qualquer companhia assim formada ou estabelecida, e para garantir, o
devido comprimento das suas obrigações e para transferir a qualquer tal
campanhia (sujeito no caso de negocias de seguros de vida ás leis que
regem as companhias de Seguros de Vida, 1870 a 1872) qualquer parte
ou ramo do seu negocio.

I I; Para ré-assegurar com qualquer companhia, associação, ou in
dividuo, quaesqucr riscos ernprehendidos pela companhia, e emíttir apo
lices de re-asseguramento e fazer contractos de .re-asseguramcnto sobre
quacsqucr termos, e quer que obriguem, ou não, a companhia por qual
quer prazo fixo para acceitar sem investigação, qualquer parte dos
riscos emprehendíôos por outra companhia ou por outra firma ou indi
viduo que sejam de tal natureza que a companhia tenha a .autorização
para assegurar.

I'J. Para.a outorgar qualquer classe ou secção daquelle, que fazem
seguros, ou que são empregados pela ou tem ne.g·ocios com a com
panhia quaesquer direitos sobre ou em relação a qualquer fundo ou fun
dos ou o direito a participar nos proveitos da companhia ou nos pro
veitos qualquer ramo particular ou parte dos seus negodos, quer seja
igualmente com outras classes ou secções ou de 'outra sorte, e conceder
quaesquer privileglos especiaes, vantagens ou beneficios, e para apropria
por de lado quaesquer dito fundo para fins especificas quer seja na fórma
do fidei-corumísso quer outra fórma.

13. Para entrar em sociedade ou em qualquer arranjo para a repar
tição de proveitos, união de interesses, emprezas cornmuns, concessões
recíprocas, ou co-operação com qualquer pessoa ou companhia, con
duzindo ou interressada em ou que esteja para conduzir ou interes
sar-se em qualquer negocio ou transacçâo que a companhia é autoriza
da a emprehender ou a interessar-se em ou qualquer negocio ou trans
sacçãocapaz de ser conduzido de modo que dirccta ou índirectamentebe
neflcie esta companhia e de tomar ou aliás adquirir e possuir acçõesou
fundos ou nypothecas de, para subsidiar ou outrosim assistir qualquer
dita companhia e para vender possuir, re-emittir com ou sem garantia,
ou em qualquer outro modo negociar em ditas acções, fundos ou
hypothecas,

14. Em geral para comprar, alugar, arrendar, trocar, ou de qualquer
outro ,modoadquirir quacsquer bens de raiz ou pessoaes, direitos, ou
privilegias que a companhia possa julgar necessários ou convenientes
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com referencia a qualquer destes objectos, ou capazes de serem ncgocía
dos com proveito em relação a quaesquer bens ou direitos da companhia
pelo tempo existente.

(r5.) Para vender ou transferir todo ou parte ou um ramo do
negocio, propriedade ou ernpreza da companhia, e para comprar
ou adquirir, ou contractar para o emprehendimento ou administração
de todo ou de qualquer parte ou ramo de negocio, propriedade c em
preza, e em relação a qualquer dita compra de tomar a seu cargo
quaesquer das responsabilidades de qualquer companhia, associação ou
individuo formados para effectuar os fins, ou tendo fins semelhantesa
quacsquer dos fins da companhia e também para entrar em quaesquer
contrncros ou arranjos que a .companbla possa julgar convenientes com
outras companhias, associações ou individuas em relação a ou parao
regulamento da conduccãn do negocio ou para união mutua do negocio
ou repartição dos proveitos.

( IÓ. ) Para acceitar COIllO consideração pela venda do negocio
inteiro ou de qualquer negocio dacompanhia , ou por serviços prestados,
as acçõcs ou obrigações de, ou qualquer interesse em qualquer companhia
formada ou para ser formada no Reino Unido ou em qualquer outra
parte, e contra o reembolso de capital ou divisão dos proveitos, para
distribuir quiesquer acções, fundos ou obrigações entre os membros
em moeda metalllca.

( I7 ). Para cojlocar os fundos da companhia de qualquer' modo
que julgar conveniente, e para adquirir e possuir quaesqucr bens de
raiz ou pessoaes, hcredltavels ou moveis, quer seja para facilitar o
emprehendimento de qualquer negocio da companhia, quer seja como
inversão dos seus fundos, e para negociar em ou disp6r de tal proprie-
dade ou bens. . '

( 18) Para co1loear ou permtttlr que fiquemno nome ou nomes, ou
na custodia , ou sob'a superintendcncia jurídica de qualquer pessoa ou
pessoas, em, qualquer parte onde sejam residentes ou domiciliadas, por
e em nome de ou como fideicommissarios da companhia ou de qualquer
classe de possuidores de apolices , quaesqucr dinheiros invertidos, hypo
tccas, ou outra propriedade da companhia pelo tempo existente.

,~( 19). Para estabelecer e sustentar, ou ajudar no estabelecimento e
sustento de associações, instituições, fundos ou fideicommissos calcu
lados a beneficiar os empregados ou ex-empregados da companhia ou a
pessoas dependentes ou relacionadas de taes individues, e para conceder
pensões e mesadas a quaesquer pessoas relacionadas ou que tenham tido
relações com a companhia, e para fazer pagamentos em auxilio dos seus
seguros, e para subscrever ou garantir dinheiro em auxilio de qualquer
caridade ou objecto de benevolencia, ou para .quaiquer exposição;
ou para qualquer objecto publico, geral ou de utilidade;

20. Para fazer todas ou quasqucr das causas sobre citadas em qiial
quer parte do mundo, quer por si mesma, quer, em conjuncção com
outros quer como uma empresa em commun com qualquer outra com
panhia, associação ou individuas, quer sejam como principaes ou agen
tesno intuito de fazer negocias em paizes estrangeiros, para registrar
erara companhia em qualqner paiz, estado, ou província e obter qualquer
concessãoe com odcposito de dinheiro ou de quulqúer outro modocum-
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prir com-os termos de qualquer concessão obtida ou pelas leis ou re
gulamentos em vigor pelo tempo existente em qualquer paiz onde a
companhia queira fazer negocias, e no intuito de fazer negocias para
investir quaesquer poderes Ou autoridades em qualquer procurador ou
outro agente.

21. Para fazer o necessat-in para que a companhia seja íucoincorpo'
rada registrada ou reconhecida em qualquer pata estrangeiro ou Jogar
ou em qualquer coloma ou depcndencia.

2'3. Para obter do Miuisterio do Comrncrcio, ou por qualquer
acto do parlamento, ou por qualquer permissão judicial ou outra, uma
ordem provisoria permittiudo a companhia levar a etfeito quaesquer doso
seus objectos, ou para introduzir qualquer modificaçãona constituiçã
da companhia, ou para qualquer outro objecto- que possa parecer conv'"
niente, e para oppor ou contribuir as despezas de oppor qualquer lei no
parlamento, ou quacsqucr processoson requerimentos que possam consi
derar-se como prejudiciaes aos interesses da companhia.

3'3. Para vender, melhorar, administrar, desenvolver, trocar, rcsgu
tal', arrendar, hypothecar, empenhar, dispor, tornar em conta, ou de
qualquer outro modo tratar toda ou parte dos bens e direitos da cornpa-
nhia , .

24. Para fazer todas quaesquer outras causas que á companhia
possam parecer incidentes ou conducentes para a aquisição de objectos
mencíoúnados ou quaesqucr delles. E por estes presentes se declara que
a palavra «Companhia » nesta clausula, excepto onde se acha usada em
refereucia a esta companhia, deve se considerar como abrangendo qual
qucr sociedade ou outro grupo de pessoas, quer incorporadas ou não in
corporadas e quer domiciliadas no Reino Unido ou em qualquer outra
parte.

4. A responsabilidade elos membros é limitada.
5. O capital da companhia é de tres milhões de libras esterlinas,

dividido em 300.000 acçôes de dez libras cada uma, sobre as quacs se
tem já pago sobre cada acção a somma de uma libra, com o poder de
dividir as acções no capital pelo tempo existente em varias categorias
c de lhes dar respectivamente quaesquer direitos, privilégios ou condi
ções preferenciaes, õeieridas condicionaes ou cspcciacs.

Estatutos da Companhia de seguros a Nor-ther'n Assür-auce
Company Limited

Os regulamentes contidos na Taboa « f\ )) do primeiro anncxo á
lei das Companhias de 1862 não serão applicaveis a esta companhia, mHS
os seguintes é que serão os regulamentos que hão de reger esta
Companhia.

Preliminar

As seguintes palavras e expressões terão as seguintes significações,
a não ser que no assumpto Ou contexto haja alguma causa que repugne
a uma tal construcção (é dizer) :
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A compauhia e esta companhia hão ele ambas significar a Noríhern
As~:ltraJlcc Compag1l)" l.imited :

O conselho geral lia de significar ri. junta geral dos directores da
companhia: e a expressão os dircctorcs 11a ele'signifIcar os membros 'do
Conselho Geral

«( A Junta de Aberdceu .)\ ha ele significar aqucllcs dlrccrores que
terão de se reunir como uma junta rnór local em Abcrdccn ; c a ex
pressão (( A Junta de Londres )) lia de sígníücaraquencs dire-tores que
hão de ter que se reunir para formar a junta mór local em Londres:

« Os Directores de Aberdecu» e u: Us Dircctores de Londres )1 rcspc
ctivamcntc hão de significar os membros da Junta Mór Local em Abcr
deen e os membros da Junta Mór Local em Londres, respectivamente.

(( Juntas Locacs )e (( Cornmissões Locaes » hão de significar todas
as JUlltas Locaes c com missões LOGleS outras que a Junta Locaes
Móres de Acerdcen c de Londres respectivamente; c a expressão
( Dtrcctorcs 10c01e:; H ha de significar os membros de tacs Juntas Locacs
c Comm'ssõcs Locaes.

« A Repartição de Participação » ha de significar a Repartição que
se .occupa dos negocies de seguros de vida da companhia explorados
sobre a base de participação:

I( .\ Ccmmíssão de Proprietarios de apólices II ha de significar a
commissão nomeada pelos proprietários das npolices de seguros de vida'
sobre a base de participação na maneira mais' adiante aqui indicada e a
expressão os «proprietarios de apólices de participação» na de significar
aquelles que são proprietarios de apolíces sobre a base de participação.

«Bancarrota» comprehendc insolvabilidadc, liquidacâo por arranjo,
composíção com credores por causa de lnsolvabilidade perante os
"l'ribuuaes, ou ele qualquer outro modo:

"1I1e7,») lia de segutficar um mel, do calendário ;
( Dividendo» ha de sig-niílcar 1I11la grattâcacao ;
«Regulamento sopplcmcntar» ha de xignírlcur um regulamento sup

plcmcntar decretado pelo Conselho Geral.
« Por cscnpro ou escripto» 11.1 de comprchender imprimir, a Ii

thqgraphia, a tvpographtn, ou qualquer outro modo de representar
ou.reproduzir palavras em uma forma visivcl ,

, As palavras com siguiücaçao do smguíar tambem hão de incluir
o plural e vice-versa.

As palavras que signifiquem o gcncro m:'lSCUEllO tumbcm hão ele
abranger o gcnero feminino.

As palavras que stauíüquem pessoas tambcm hão de incluir corpo
rações, companhias e firmas.

ACÇÕES

1. Nenhum membro poderá ser proprietário a tempo ale um de
acções JlO capital da companhia por mais de que f: 50.000 e!~l valor
nominal.

"2. Si varias pessoas estão r2g'istradas como co- proprletalíos de
qualquer acção qualquer lima das ditas pessoas poderá dar recibos
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effectívos por quaesquer dividendos ou outros dinheiros pagavcís em
respeito ás ditas acçõcs.

3. Os co- proprietários de uma acção serão responsáveis tanto se
paradamente como juntamente-pelo pagamento de todas as prestações ~

chamadas devidas em respeito a cada acçno.
4. Nenhum dos fundos ela companhia será empregado na compra

de, ou como emprestímos, sobre as acçõcs da companhia.

GERTIFICADOS

S. Todas é.1S pessoas cujos nomes se achem ínscrtptos como
membros no registro dos Membros terão direito, sem pagamento, a
um certificado com o sello conuuum da companhia, assignado pelo
menos por um director e pelo g'erente geral, ou outro officlal autort
sado a rubricar o se110, especificando a acção ou acções de que são
prcprietarios e a somma que já se tem pago sobre as mesmas, COl11~

tanto que em respeito a uma acção ou acções possuídas em commum
por varias pessoas a companhia não será obrigada a crnittir mais
do que um certificado, e a entrega de um certificado por 111ll(;1
acçâo a um de varias dos co-proprletaríos será entrega suffici
ente para. todos elles .

6. Si um certificado se tenha desfigurado, perdido, ou destruido,
poderá renovar-se contra O pagamento da sommn de, se alguma, não
excedendo um schitLing, e sobre taes condições, se algumas, com res
peito á prova de titulo e lndemnização, quaes os directores julgarem
convenientes

DmElTO DE RETENÇÃO

7. (I) A companhia terá um primeiro c soberano direito de retenção
sobre todas as acçõcs, outras que aquellas inteiramente liberadas, regis
tradas no nome de cada membro (seja por si ou em propriedade com
muni com outros) em s-arartia elas suas dividas, responsabilidades c em
penhas próprios, ou coujunctamcntc com qualquer outra pessoa, a Ou
com a companhia, queira o prazo do pagamento, cumprimento, ou des
carga elas mesmas tenha ou não actuaunentc vencido. Tal hypothcca
deverá extcnder-sc a todos os dividendos que de tempo em tempo se de
clarem com respeito ás ditas acções, 1\ não ser que se tenha convindo de
outra maneira, o registramento de .. um transferimento de acçõcs terá por
effeito pôr de U111 lado os direitos (se alguns) que a companhia tiver
sobre as ditas acçõcs.

(2) Com o fim ele fazer valer dito direito aos directores poderão
vender as acções, sujeitas ao mesmo, do modo que julgarem conveniente,
mas não se deverá eücctuar a dita venda ate que o prazo acima mencio
nado tenha vencido e até que uma uotificaçâc por cscripto da intenção de
vender tenha sido entregada ao dito membro, seus executores, ou admi
nistradores, eelle ouelles tenham faltado ao pagamento, cumprimento
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ou descarga de ditas dividas, responsabilidades ou empenhos durante os
sete dias depois de tal notificação.

(3) O prorlucto liquido da dita venda será appiicado Ú ou com rcs
peito ú satisfação das dividas, responsabilidades ou empenhos, e ores"
tantc (si algum, pago ao dito membro, seus testamenteiros, administra
dores, ou cessíonnrios.)

CrIt\~L\l)AS SOBRE AS ACÇÕES

8. O Conselho Geral poderá de tempo em tempo lazer as chamadas
sobre os membros em respeito a todos osdumeiros não ainda pagos sobre
as suas acções que julgarem convenientes, c que segundo as condições
da emissão não são pagáveis em prazos fixos, comtanto que 31 dias de
noticia seja dada em respeito de cada chamada, c cada membro tcra
obrigação de pagar o valor das chamadas assim feitas a pessoa e nos
pr<lzos'e jogaresnon-eados pelo Conselho Geral.

9. A chamada considerar-sc-ha feita desde o momento .que se
tenha passado a resolução do Conselho Geral autorizando a dita cha
mada.

10. Se qualquer chamada ou prestação pagnvcí em respeito a qual
quer acção não é paga antes do ou no dia lixado para o pagamento da
mesma, o propríetar:o pelo tempo existente de tal acção será responsavel
pelo pagamento dos juros sobre a mesma taxa por armo a contar elo dia
fixado para o pagamento ela mesma ate a época do pagamento actual que
o Conselho Geral possa determinar em qualquer processo para paga
mento -dc uma chamada, a cxhibiçâo de registro dos membros, ou um
cxtracto do mesmo certíücado por um dos directores, e uma copia da
minuta fazendo a chamada certificado elo mesmo modo, e evidencia que a
notificação da chamada foi dada ao membro nos termos destes estatutos,
será prova suffícicntc da responsabilidade e da somma devida.

TRAi'iSFERENCIA E TlL\NSilIISS,\O DAS ACÇÕES

J i , Os directorcs poderão recusar a registrar qualquer transferi ~
mente de acções, não sendo de acções inteiramente liberadas, a uma
pessoa que não mereça a sua approvação, e poderão também recusar a
registrar qualquer transferimento de acçôes sobre as quaes a companhia
tenha um direito de retenção, e não serão obrigados a indicar razão al
guma por tal recusa.

1'2. O instrumento de trnnsrcr.mcnto de quacsqucr acções na com
panhia será asslcnado tanto pelo transferente como pelo transferido, e o
tranferente continuará a ser considerado O proprietário das acções até
que o nome do transferido se ache registrado no registro dos membros
com respeito ás mesmas, e uma vez feito este registro as acções ficarão
investidas no transferido e todas as ditas transrcrcnoas poderão ser la
vradas 11<1 fórtna cornmum de costume, OLl em tal outra forma qual os
directorcs possam de tempo em tempo determinar ou approvar, c' todas
i ranslercnclas de acçôcs serão validas e effectivas se assignadas ou exe-
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catadas, quer seja de accõrôo com a fôrma íngteza ou escosscza de exe
cutar taes instrumentos, ou em parte de accórdo com uma e em parte de
accordo com a outra.

13. A companhia não será obrigada a registrar transferencia alguma
feita por um membro, excepto contra a entrega do certificado da seção.

14" Os livros de transrcrencia podem fechar-se durante tal época em
cada anno qual os directorcs possam determinar"

I5, Qualquer pessoa que venha ter direito a uma seção em conse
quencía da morte ou bancarrota de um membro, terá contra a produc
ção de taes provas q uaes os directores possam de tempo em tempo
exigir, o direito, quer de se fazer registrar cama um membro em res
peito a tal acçâo contra a entrega de uma transferencia em conformidade,
on eutâo em lagar de se fazer registrar a si próprio, de transferir a dita
acção do modo em que o finado ou o fallido o poderia ter feito; mas os
dircctores terão o mesmo direito, em qualquer caso de recusar ou sus
pender o registramento que teriam tido no caso Ele uma transíerencia
de uma acçãofetta pelo finado ou o fallído antes da sua morte ali ban
carrota.

CO:\FISCAÇÃO

iô. Si qualquer membro deixa de pagar qualquer chamada ou pre
stação no dia fixado para o vencimento da mesma, o conselho geral po
derá a qualquer época suosequcr.tc, durante aquelle tempo em que a
chamada fique sem ser pag-a, apresentar-lhe uma notificação exigindo
delle o pali.amento da dita chamada ou prestação, juntamente com Os
juros c quacsqucr despezas que possam ter-se accumulado por motivo
da dita falta de pagamento :a dita notificação ha de nomear U111 dia
subseqüente sobre ou antes do qual a chamada ou prestação e todos os
juros e despezas que se tenham accumulado por motivo da falta de pa
gamento terão que ser pagos. Tumbem nomeara o lagar onde o paga
mento terá que se cffectuar (o legar assim nomeado sendo quer um dos
cscríptoríos da companhia quer qualquer outro sitio 110 qual as chamadas
da companhia costumam ser pagas) ; e a notificação também ha de de
clarar' que no caso da falta de pagamento no ou antes elo prazo e no
lagar nomeado as acçôes em respeito das quaes a dita chamada foi feita
oua dita prestação é devida serão sujeitas a ser confiscadas.

17" Si as requisições contidas em quaesquer das ditas notificações
acima indicadas não se cumprirem, qualquer acçâc em respeito da qual
a dita notificação se tenha dado, poderá a qualquer momento depois
disso, antes que o pagamento das chamadas, prestações, juros e des
pezas devidos com respeito á mesma se tenham cffectuado, ser confis
cada por uma resolução do conselho geral a esse cífeito .

I fi. Qualquer accão assim confiscada considerar-se-ha como per
tencendo a companhia, e se poderá dispor della sem autoridade judicial
em qualquer maneira que o conselho geral Julgue expedientc , e a dita
confiscação incluirá todos os dividendos declarados em respeito ás acções
confiscadas e não pagas actualmente antes da dita contíscaçao.

19, Qualquer membro- cujas acções tenham sido confiscadas con
tinuará não obstante responsável para com a companhia pelo pag-a-
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menta de todas chamadas e prestações devidas sobre as ditas accões na
época em que foram confiscadas, com os juros e as despesas corno mais
acima mencionado.

20. Uma declaração por cscrípto regulada por estatuto dizendo
que o declarante é um director da companhia, e que uma acçâo espe
cificada da companhia tem sido devidamente confiscada na data indicada
na declaração será prova conclusiva dos factos contidos na mesma
contra todas as pessoas que pretenderem ter direito á dita acção e á
dita declaração e ° recibo da companhia pela consideração (se alauma)
dada pela dita acção na occasirio da sua venda ou distribuição ha de
constituir titulo valido á tal ncção, e a pessoa a quem a acção se tiver
vendido ou distribuído será registrada como o proprictario da acção e
não será obrigado a occupar-sc do modo em que appliquc o dinheiro
resultante da compra (se algum), nem será o seu direito á acção affe
ctado por qualquer irregularidade ou invalidade nos procedimentos com
rcfercncia à confiscação, venda ou disposição da acção,

21. () Conselho Geral poderá, a qualquer época, antes de que qual
quer acção assim confiscada se tenha vendido, reattribuido ou de outro
.modo disposto, annullar 'a confiscação da mesma sobre as condições
que julgar convenientes.

CONVERS:\.O DAS ACÇÕES EM FUNDOS

22. 1\ companhia em assembléa geral poderá converter quaesquer
acçõcs inteiramente liberadas em fundos e poderá reconvcrter qualquer
fundo'êm acçôcs inteiramente liberadas de qualquer denominação.

2::;. Quando quacsquer acções tenham sido convertidas em fundos,
os diffcrcntcs proprietários de ditos fundos poderão dahi em dcante
transferir os seus interesses respectivos nos mesmos, ou qualquer parte
dos ditos interesses, na mesma forma e sujeito <\5 mesmas condições
que o sujeito ás quaes as acções no capital da companhia podem ser
transferidas, ou tão approximadameute quanto o permittirem as cír
cumstancias, mas os directores poderão ele tempo em tempo, si ju1
;garem conveniente, fixar uma quantia mínima de fundos transferíveis,
e decretar que fracções de uma libra ou partes de multiplos de uma
libra não se poderão negociar, COm poder, não obstante, á sua
discreçâo, de por de lado as ditas condições em qualquer caso
particular.

24· Os fundos hão de conferir sobre os proprietários do mesmo,
respectivamente, os mesmos privilegias e vantagens com respeito a
participação nos proveitos e nos votos nas assembléas da companhia
e para outros fins, como teriam sido conferidos por acções do mesmo
valor no capital da companhia, mas de tal modo que nenhum dos ditos
privilégios ou vantagens, excepto a participação nos proveitos da com
panhia serão conferidos por qualquer dita alíquota parte de fundos a
qual se existisse em acções não teria conferido os ditos privilegias ou
vantagens. e, salvo o sobrecitado, todas as disposições aqui contidas,
terão appiícação, em tudo quanto as circurnstancias perrnittirem, tanto
aos fundos como ás acções. Nenhuma tal conversão poderá affcctar ou
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prejudicar qualquer privilegio de prefarenc!a ou qualquer outro privile
gio especial.

25. Todos aquelles regulamentos da companhia que &10 npplica
veis ás acções inteiramente liberadas terão applicaçâu aos fundos, c a
palavra « acção » ncllcs mencionada lia de incluir Os « fundos ».

ALTERAÇJ\O DO CAPITAL

A companhia, em assembléa geral, poderá de tempo em tempo au
grnentar o seu capital pela emissão de novas acçõcs. Taes novas noções
serão por uma importancta, c serão emitüdas a um preço e por tal
consideração, e sobre tacs termos c condições, e com a preferencta ou
prioridade com respeito a dividendos ou na distribuição dos haveres ou
outros, em excesso ou iguacs em direito com outras acções, quer sejam
de prcíercncía, ordinarias, ou deferidas, e quer já tenham sido emittidas
naquclla época, quer não, ou como acçoes deferidas e com tacs di
rcitos especiaes ou limitações em respeito a votos, conforme a com
panhia em asscrnbléa geral possa decretar. Mas sujeito a, ou por falta
de qualquer tal decreto, as provisões desses estatutos serão applicaveis
ao novo. capital na mesma fórma em todos os respeitos cama se fóra ao
capital original da companhia.

27, A companhia poderá por resolução especial:

a) Consolidar. c dividir seu capital em acçõcs por uma quantia
maior de que <.1fi"acções existentes.

b) Subdividir qualquer das suas acções;
c) Annullnr quacsqner acções que, na data de passar-se a reso

lução, não tenham sido tomadas ou contractnoas a serem tomadas' por'
qualquer pessoa.

(l) Reduzir o seu capital em qualquer maneira que a lei o pcrmn:a.

PODERES DE U~YANTAH EMPRESTnros

28. O~ directores poderão de tempo em tempo, sujeito ao limite
aqui adiante indicado, pedir emprestado, ou levantar em qualquer lll,':
rcira e sobre quncsqucr termos equalquer somma ou somums ele cu
nheíro, e no intuito de garantir dinheiro pedido emprestado e juros, ou
para qualquer antro fim, poocrso dar ou crear qualquer hypothcca,
garantia, ou direitos de retenção sobre, ou poderão empenhar o todo
ou qualquer parte da propriedade, presente ou Iuturu da c~111panlml,
incluindo o seu capital ainda não chamado pelo tempo existente c. a
cmprcza da companhia, e de I.nodo que qualquer hypotheca ou gar<.tn~la

possa ser uma garantia especifica ou unicamente Iluctuantc, ~ poderão'
tambem para qualquer objecto e por qualquer consideração c~car c
cnuttir bons, obrigações, fundos hypnthccartos ou outros compronusscs,
quer sej<.1111 perpetues, quer rcsgatavcis, c de modo que quncsqucr tacs
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obrigações ou fundos, e os juros sobre os mesmos, possam ficar garan
tidos por qualquer tal obrigação, garantia ou penhora, segundo acima
indicado; mas a 80!l1lTIa que a qualquer lima época se esteja devendo
em respeito a dinheiro assim pedido emprestado ou levantado não de
verá exceder, sem se ter o consentimento dado pela asscmbléa geral, a
sornma do capital subscnptc da companhia. Nenhum empresrador ou
outra pessoa que tenha que tratar com a companhia terá obrigação
alguma de ver ou indagar si este limite é observado.

29. Obrigações, fundos hypothccarios c outras garantias creados
pela companhia poderão ser leitos de modo a poder-se asslgnar livres
de quacsqner eqüidades entre a companhia c a pessoa a quem os mesmos
possam ser cmi ttidos.

30, Quaesquer obrigações, .bons, ou outras garantias poderão scr
emíttídos <.1 um desconto, premio, ou de outra maneira, e com quacs
quer privilegias especines emquanto a resgate, cessão, sortea.ncntos,
ou ele outra forma.

ASSElllBÜ~AS GERAES

3 r. Uma assembléa geral deverá se reunir na primeira quarta- feira
ele maio em cada anno em Aberdeen, a não ser que se' determine de
outra forma pela assemblca geral da companhia.

32. As sobre citadas assembléas geraes serão chamadns asscmbléas
ordiriarias ; todas as outras assembléas gcracs serão chamadas cxtraor
dinarias ,

3:3. O conselho geral poderá, todas as vezes que julgar conveniente,
e o faráasobre uma requisição por escripto por proprictarios de não
menos de urna décima parte do capital emittido pela companhia sobre
o qual todas as chamadas OLl outras sommas então devidas tenham'
sido pagas, convocar uma asscmbléa g-eral extraordinária e as disposl
ções ela secção 13, das leis das companhias de TgOO ou das disposições
correspondentes em qualquer decreto substituido serão npplicaveis.

34, Uma notificação de sete dias indicando o jogar, dia e hora da
asscmbléa e no caso de algum negocio especial, a natureza de tal ne
g'0.cio será dada a cada membro, quer por carta, quer por circular, da
rórrna aqui adcanto prcscnpta.

,15. A omissão ínvoluntaria de dar a dita notificação a qualquer
membro não terá por effcito invalidar qualquer resolução que se passe a
qualquer dita assembléa.

36. Todas as vezes que se proponha passar uma resolução especial
as duas asscmbléas poderão se convocar por meio de uma c da mesma
notificação, e em nada ha de prejudicar a tal noticia que a segunda ou
coufirmatoria assembléa seja somente convocada contingentimcnte sobre
a resolução, sendo passada pela maioria precisa á primeira assembtéa.

]\[ODO DE PROCEDER NA OCCASIÃO DAS A$SEMBLl~AS GEnAES

37· Todos os negocios que se tratarem a uma assembléaextraordi
narta serão considerados como cspeciacs, e todos os negocies tratados a
uma asscmbléa ordinária tamberu considerar-se-hão especiaes com a ex-
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cocção de approvação de um dividendo, o exame de contasç e do ba
lanço, e o relataria ordinário dos dircctores, e a eleição c remuneração
dos dircctores e revisores de contas.

38. Nenhum negocio será tratado a qualquer asscmbléa geral ex
cepto a declaração de um dividendo, a não ser que esteja presente um
quorum dos membros, quer em pessoa, quer por procuração, no mo
mento em que a asscmbléa comece a tratar de ncgocios, e o dito quorum
ha de ser composto de 20 membros.

;9. Se dentro de meia hora depois do tempo fixado para a as
scmbléa, um qnrourn nno esteja presente, a assembléa, si foi convocada
sobre a requisição dos membros, será dissolvida; em qualquer outro
caso ficará adiada para o mesmo dia na semana seguinte á mesma hora c
no mesmo Jogar: e se á dita asscmblca adiada um quorum não estiver
presente dentro do tempo fixado os membros presentes formarão um
quorum.

40. O presidente da junta de Aberdecn terá direito a presidir como
presidente sobre todas as assernbléas geraas que tenham legar em A
bcrdcen, e O presidente da junta de Londres. sobre todas as assembléas
geraes que tiverem logar em Londres; e se o presidente da junta que
tem assim o direito de presidir não estiver presente, então o presidente de
outra junta deverá presidir; e si nenhum dos ditos presidentes estiver
presente dentro de 15 minutos depois do tempo lixado para a reuniãoda
assernbléa os membros presentes hão de escolher um outro qualquer de
entre elles para ser presidente.

4I. O presidente poderá, com o consentimento da assembléa, adiar
qualquer assembléa de tempo em tempo e de lagar em legar, mas á tal
assembléa adiada não se poderá tratar de outros nogocios esxcepto da
qucltes que se deixaram por terminar ú assembléa da qual se effectuou o
adiamento.

42. A qualquer assernbléa g'era1, a não ser que se exija que se
ponha ao voto por escrutinio ele lista no caso de uma resolução especial
ou extraordinária por pelo menos cinco dos membros presentes e que
tenham direito a votar á dita assembléa e em qualquer outro caso pelo
menos 5 membros presentes e com direito de votar a dita asscmblea c
que s~o proprietários em junto de noções do valor nominal de go.coo libras
uma declaração pelo presidente que a resolução tem sido decretada, OH

passada por uma maioria particular, ou pedida ou deixada de ser passada
por uma maioria particular, e uma verba a es::.e cffeito lançada no rc
gistro das actas da companhia, será prova conclusiva elo facto sem a
prova do numero ou proporção dos votos registrados em favor ou contra
a dita resolução.

VOTOS

43. Si se exige que se ponha ao voto por cscrutinio de lista proce
der-se-há em tal fórma c em tal tempo e logar qual o presidente indique
e o resultado do dito voto será considerado como sendo a resolução da
companhia em assemblóa geral.

44. Quando se votar por manifestação de mãos, cada membro
presente terá um voto. Quando se votar por meio de escrutinío de
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lista cada membro 11a de ter um voto por cada acção de que é
accionista.

4.1. No caso dos votos serem íguacs a qualquer asscmblca geral o
presidente terá direito a dar o voto segundo alI decisivo.

46. Se algum membro é lunático ou idiota clle poderá votar pela
intervenção da sua comuussâo. Cnraíor bonís, ou outro curador judicial
ali pela procuração de 1.011 commissiio ou curador.

47. Se duas ou mais pessoas juntamente tiverem direito a uma
acção ou ucçôcs conferindo o direito de votar qualquer dcllas poderá
votar em respeito ,1S mesmas, como se clla fosse o unico proprietário das
mesmas, mas no caso em que mais de que um dos co-proprletaríos es
tejam presentes quer pessoalmente quer por procuração, aqucllc que
entre clles cujo nome se acha primeiro de entre aquclles assim presente;
110 registro de membros como um dos proprietários ele tal acção, cllc e
nenhum outro terá direito a votar em respeito á mesma.

4~L Nenhum membro terá direito a votar a uma asscmblca geral
a não ser que todas as chamadas devidas por clle já tenham sido pagas.

49. Os votos podem se dar quer pessoalmente, quer por procura
ção de representação.

50. O instrumento nomeando o representante com procuração. de
votar deverá ser assignado pelo nomeador GU pelo seu procurador, ou
se () dito nomeador 161' uma corporação o mesmo deverá trazer o seu
sello commum, ou sob o punho do seu procurado.

5'. Todo instrumento de representação COIll procuração de votar
quer seja para uma assemblca especificada ou de outra sorte, será, até
onde as,circurustancias o pcrnúttircm, na íórma ou ao cücito seguinte,
e a asslgll<ltura do mesmo não ha de precisar testemunhas:

A ~OllTJ[EH'.\ ASSU8.,\\,C.r; CQ)lPA,\,Y, L1~IlTED.

((Eu de..... pelo presente nomeio..... de ..... ou faltando
elIe..... de como meu representante com procuração para votar
por mim e em meu favor á ..... asscmbféa geral da companhia que deve
ter Jogar no dia ..... dc.. . ou a qualquer adiamento da mesma.

(Em testemunho do qual asslgno com meu próprio punho este....
dia de ..... ))

Mas os directores poderão admittir qualquer fórma de instrumento
de representação que lhes pareça conveniente.

53. Excepto como estipulado pela secção 34 das leis das compa
nhias de 1907, nenhuma pessoa poderá ser representante, com procura
ção para votar, que não seja membro da corupanhia.

53· O instrumento, nomeando um representante com procuração
para votar, deverá ser depositado no escnptor.o da companhia em
Aberdcen ou Londres, conforme a asscmbléa se eleva reunir em Abcr
decn ou em Londres, não menos de quarenta e oito horas antes do
tempo fixado para a reunião da asscmblca ou asscmbléa adiada, a qual
a pessoa nomeada em tal instrumento .se propõe votar. Nenhum ins
trumento nomeando um representante para votar por procuração será
valido, depois de passado doze mezes a datar do dia da sua execução.
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54. Os dlrectores poderão a custa da companhia cruittir fó1'm,\.<;
celladns de procurações para 'votar para o uso dos membros, C0111 ou
sem os nomes de quncsqucr dos directores inseriptos nas mesmas.

DIRECTORES

55. A junta de Aberdeen , lia ele se compor de não menos de cinco
e de não mais de I'J dírcctores, a não ser que se determine de outra
fórma pela companhia, em assembléa geral, e ha de se reunir e tratar
dos negocias ela companhia como uma junta-mór local, em Aberdceu,
com taes poderes quaes aqui adeante se acham indicados.

56. A. junta de Londres, compor-se-há de não menos de cinco e
não mais ele doze dircctores, a não ser que a companhia, em assembléa
geral determine de outra Iórma, e ha de se reunir e tratar dos negocias
da companhia C01110 uma junta-mor, localizada em Londres, com tacs
poderes quaes aqui adeante se acham indicados.

57. As seguintes pessoas são aetualmcntc os directores em Aber
deen: George james Walker, David Macbcth Moir Milligan, SlrThomas
burnctt, Barão, Farquhrson Taylor Guarden, Francis jamcs Cochran,
Sir David Stcwart , LL, D., e Alcxandcr Lcdingham: e as seguintes
pessoas são, actualmente, 'os directorcs em Londres: Wülíam Egerton
Hunbbard , Colonel Robert Banng, Charles Jamcs Lucas, Hcnry
James Lubbock , Sir Algeron West G. C. B. IIenry Charlcs l lambro ,
Visconde Milncr, G. C. 13. G. C. M. G., Alexander IIeun Goschen,
Ernest Chaplin Lawrcucc Eldmann Chalmers , Frederick Hulth jackson,
and Henry Cosmo Orme Bonsor: e ellcs hão de se considerar como
ínscriptos nas l'futas das juntas ele Aberdeen c de Londres, respectiva
mente, na ordem em que se acham enunciados neste artigo .

.S8. Juntas Iocaes e commissões Iocecs poderão ser nomeadas,
continuadas Ou descontinuadas em taes lagares, e consistir de t.:11 nu
mero de membros qual a junta geral, de tempo em tempo, julgar
conveniente, e as ditas juntas Iocaes c commissões locaes hão ele se reunir
c tratar dos negocioscla companhia nos lagares para os quaes tenham
sido respectivamente nomeados, com taes poderes quaes lhes forem
assignados sob as estipulações aqui dentro contidas.

59. A qualificação de um dírcctor de Aberdeen ou de Londres,
será a possessão em seu proprío direito ele fundos de capital ou accõcs.
do valor nominal de quatro mil libras da companhia, e a qualificação de
um director de uma junta local será a pussessâo em seu próprio direito
de fuudos ele capital ou acções do valor nominal de mil libras da con~

panhia, e a dita qualificação terá que ser, se ainda jú não o fór, adqui
rida dentro de dous mezes depois da eleição ou nomeamento elequalquer
dito director C01110 acima indicado.

ROTAÇÃO DOS DIRECTORES

60. Os dírectcres acima mencionados das juntas de Aberdeen e de
Londres, respectivamente, hão da continuar no exercício do seu cargo
até á primeira assembléa g-eral ordinaria da companilia,depois da com-
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panhia ter sido registrada. A assembléa i~?:eral annual em cada anno
subsequente, os tres dircctorcs cujos nomes se acham no cncabeçamento
das listas das juntas de Aberdccn e de Londres, terão que retirar-se,
mas serão re-elegiveis, a junta poderá ele gerou reeleger trcs ou qualquer
outro numero de rriembros para serem dircctores das juntas ele Abcr
deen e de Londres, respectivamente, e os nomes dos directores assim
eleitos, ou releitos serão ínscrtpros no fundo das listas das juntas de
Aberdeen e de Londres respectivamente, em tal ordem entre si mesmas'
q ual as ditas juntas determinarem.

61. Se qualquer reunião, á qual uma eleição de dírectores deve ter
Jogm-, o quoruni prescripto não esteja presente dentro de meia hora do
tempo lixado para assembléa, nenhuma eleição poderá se fazer, mas a
dita assembléa ficará adiada para o mesmo dia na semana seguinte para
a mesma hora e no mesmo legar: c se á assemblca assim adiada O quo
rum necessário não estiver presente dentro de meia hora do tempo
fixado para a assembléa, os directorcs que se retiram das juntas ele
Aberdecn e de Londres cons.dcrar-sc-háo como tendo sido re-eleitos.

62. No caso de qualquer vacancia nas juntas de Aberdeen e de
Londres, respectivamente, a nomeação poderá ou ficar vacante, ou a
junta de Abcrdeen ou de Londres, conforme ror o caso, na qual se tenha
produzido a dita vacancia, poderá. se julgar conveniente, nomear um
1101'0 director, c todo qualquer novo director exercerá o seu cargo só
mente até a seguinte assemblca geral ordinária da companhia, c será
então elegivel para ser re-eleito.

Ô3. Nenhuma outra pessoa, excepto um director que se está rcn
rando, .poderà ser eleita ou nomeada como dircctor excepto pela, Oll
sob a rccommendaçâo dn junta de Aberdeen ou Londres, conforme fór
o caso soe os poderes cspeclaes aqui contidos, a não ser que tenha
estado da posse de sua qualificação por pelo menos tres rnezes imme .
diatamentc antes da data ela sua eleição, c pelo menos vinte dias de
notiâcação tenha sido deixada 110 cscriptorio registado da companhia
em quanto intenção de o propor para eleíção, juntamente com uma IlO
üücacão por escrlpto da parte do membro que se propocm eleger
fazendo que cllc está disposto a ser eleito; previsto que sobre a recorn
mcndacrío da junta de directores significada pelo Presidente ú assembléa
á qual se propoern fazer a eleição, as disposições deste artigo sejam
renunciadas pela assembléa.

64. A companhia, em assembléa geral, poderá por meio ele uma
resolução extraordinária dcmtttír qualquer director antes que se tenha
acabado o periodo do seu cargo, e poderá por meio de uma resolução
ordinária nomear uma outra pessoa qualificada em seu Jogar. A pessoa
que assim fór nomeada desempenhará o cargo durante tal tempo uni
camente qual O director em cujo logar clla tora nomeada teria dosem
pcnhado o mesmo, si não tivesse sido demittida, mas clla será reelegtvel.

DESQUALIFICAÇÃO DE DlRECTORES

65. () cargo de .tircctor será, ípso facto, vago:
(a) Se elIe desempenhar qualquer outro cargo ou emprego na com

panhia do qual receba algum beuclicio, a não ser que tenha para isso
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o consentimento ele UO){\ asscmbléa geral ou excepto como aqui ,<1K<ixO
fica autorizado. -

b) Se elle é declarado lunatico , ou si se tomar louco, ou fallido ou
se lhe liquidarem os seus bens, ou se cllc fizer qualquer arranjo geral
de composição com, Ou de nssígoação e111 ravor elos seus credores.

c) Se clle'dclxar de possuir a devida qualificação ou deixar de adquirir
a mesma, dentro dos dous mezes depois de sua eleição ou nomeação,

d) Se cllc der a sua resignação por escripto á companhia.
c) Se ellc se ausentar das reuniões da junta da qual elle f6r membro

por seis mezes continuados, a não ser que tenha sido por causa de do
ença ou sem o consentimento da dita junta expressado por uma reso
lução devidamente registrada .

.1) Se a uma usscmbléa da junta da qual ellc fôr um membro, espe
cialmente convocada com O fim de considerar a mesma, se passar uma
resolução por uma maioria de não menos de tres quintas partes de
todos os directorcs ela dita junta ao cffcito de que elle deixe de ser um
director .

g). Si sem o consentimento da junta da qual cllefor membro elleseja
Ou venha a ser um dircctor-revísor, ou outro offtcíalde Ou em qualquer
outra companhia que esteja interessada em lodos Ou qualquer dos ramos
dos negocias pelo tempo existente em acto de ser explorado pela compa
nhia.

66. Nenhum dircctor ficará desqualificado pelo facto do seu cargo
de contratar com a companhia, nem poderá qualquer contracto entre um
dh-cctor ou dircctorcs c a companhia ou qualquer conctracto ou arranjo
iniciado por ou em favor da companhia com qualquer companhia ou
sociedade, sa ou na qual qualquer dircctor seja membro, ou em qual
quer outra fôrma interessado, ser evitado, nem poderá qualquer dircctor
que faça o dito contracto, e que desse modo seja membro, ou da dita
forma seja interessado, ser responsável para com esta compahnia por qual
quer lucro realizado pelo dito contracto ou arranjo por motivo unica
mente cle tal director estar em posse de seu cargo, ou da relação
fiduciária por este motivo estabelecida: previsto que a natureza do seu
Interesse seja por elle revelada á reunião dos directorcs, a qual o contra
cto ou a arranjo fór determinado si o seu interesse então existir, ou em
qualquer outro caso á primeira reunião dos directoures depois da acquisi
ção do seu interesse e em nenhum caso deverá o director assim íntercs
sado notar como director sobre qualquer questão em relação a tal trans
sacção, mas esta prohibição não terá applicação a qualquer contracto
por ou em favor da companhia que dê aos directores, ou a qualquer
delles, qualquer garantia em fónna de indemnizaçâo, e poderá de tempo
em tempo ser suspendida ou relaxada a qualquer ponto por uma assem
bléa geral. Uma notificação geral que um director é um membro de qual
quer firma ou companhia especificada e ha de ter- que ser considerado
como interessado em todas ae transaccões com aquclla firma ou compa
nhia será revelação sufficiente para cumprir com as exígcncías deste
artigo em tudo quanto toque ao dito director e ás ditas t-ansacçccs, e
depois de se ter dado a dita notificação geral não será necessario que o
dito direcror tenha que dar notificação especial de qualquer transac
ção partiular com aquella firma ou companhia.
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Quando um director estiver dircctamcnte ou indirectamentc íntercs
sado em quaesquer contratos de seguros, os quaes no curso geral dos
negocies, terão que ser effetuados pelo dito diretor pela intervenção
do g.:.~rente ou outro orüclal competente da companhia, uma revelação ao
dito olficial que o director está interessado ser revelação bastante para
cumprir com as exigencias deste artigo, e o dito oíficial poderá tratar
com qualquer dito contracto com respeito aos termos, premio.re-batxa,
commlssão, ou de outra fôrma com a mesma liberdade como o poderia
ter feito se o director não fosse interessado.

CO:-;SELIlO GEI~AL

67. O conselho geral dos directores ela compaahía será chamado o
conselho geral , e ha de consistir de todos os membros pejo tempo cxis
tente das juntas de Aberdeen e de Londres respectivamente.

68. Os directores do Conselho Geral não terão nenhuma remu
neração como taes. além da sua remuneração 'como membros das Juntas
de Aberdeen e de Londres respectivamente, c a remuneração das juntas
de Aberdeen e Londres respectivamente será composta de taes sommas
quacs a companhia em assernbléa geral possa de tempo em tempo de
cretar; e cada junta lia de repartir 3. remuneração que lhe fór auribuida
entre o presidente e membros pela forma que respectivamente julgarem
conveniente,

69. O conselho geral po.Icrá dcsconünuar q ualqucr junta local exis
tente Ok.l· estabelecer qualquer nova junta local, e poderá nomear ou
continuar quaesquer membros qualificados para serem direetores das
ditas juntas, c poderá de tempo em tempo demittir quacsquer, dos
ditos directores Iucacs , e poderá fixar a sua remuneração e modo por
que a Il1e~;I11a lhes deva ser pag'J, e poderá assígnar ás ditas juntas
locaes respectivamente tacs limites de jurisdicção, e delegar-lhe tacs
poderes e autoridades, quaes de tempo em tempo sejam considerados
convenientes para a gercncia dos negocias Iocaes da companhia que
lhes forem delegados, sujeitos a superintendcncia , regulação e inspecçâo
das juntas de Aberdcen e de r.ondree dentro das suas respectivas juris
dicções, e poderá estender, revogar, ou variar a jurisdiccão , poder e
autoridades de taes juntas Jocacs como de tempo em tempo se julgar
conveniente, e toda a nomeação de juntas locaes e de dírcctorcs poderá
ser feita ou revogada e todos os poderes e autoridades poderão ser de
legados e conferidos sobre taes juntas locacs e directores e variadas e
revogadas de tempo em tempo por qualquer csertpto, quer sob o scllo
da companhia, quer assignaoo por tres directorcs elo conselho geral e
contra assianados pelo gerente geral da companhia, ou executados em
tal outra fôrma qual os regulamentos ela companhia possam ordenar j
e todas as cousas feitas por taes juntas Iocacs dentro da esphera da
jurisdiccão , poderes, e autoridades que lhes possam ser oelegados ou
conferidos pelo tempo existente, considerar-se-hão como aetos ela com
panhia, e obrígatorios para com clla, qualquer dita delegação poderá ser
feita por resolução, ou por procuração, sob o se110 conunum, e a dita
procuração poderá (se os directorcs julgarem conveniente) ser feita em
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favor dos membros ou de qualquer dos membros de qualquer junta
local estabelecida na fórma supracitada, ou em favor de qualquer com
panhia ou dos membros, dírectores , nomeados ou gerente de qualquer
companhta ou firma, ou ele outro modo, em lavor de qualqucr corpo de
pessoas Iluctuautes , quer seja a nomeação feita directa ou indirecta
mente pelos dircctores, e qualquer dita procuração poderá conter taes
estipulações para a protecção ou convcniencia das pessoas que tenham
que tratar com O dito procurador quaes os directores julgarem conve
nientes, e terá o. poder de sub-delegar.

70. O conselho geral poderá nomear conunissões locaes compostas
de qualquer numero de pessoas, que será preciso que sejam membros da
companhia, em taes lagares quaes se poderão julgar convenientes, e as
sinar-lhes taes jurisdicções Jocacs c lhes delegar todos ou taes dos pode,
res e autoridades capazes de serem delegados a juntas Iocaes, e poder.i
exercer, com respeito u tacs comnússões locacs e aos membros das mes
mesmas todos ou taes dos poderes dados por este acto com refcrencia
a juntas locaes como se possa julgar conveniente, e os actos das ditas
commissões locacs dentro da esphcra da sua junsdicção, poderes c autori
dades, serão, portanto, obrigatorios, da mesma fórma que os actos das
juntas Iocaes.

?I. OS seguintes poderes da companhia, c todos os poderes sobre
os mesmos conseqüentes, serão desempenhados pelo conselho g'eral uni
camente, excepto no que respeita áquelles ou qualquer delIes que possam
ser delegados pelo conselho geral tis juntas de Aberdeen ou de Londres
espectivanrente : quer dizer:

I. A supçnntcnüencía e o direito de inspecção sobre o proceder das
juntas de Lo&\res e de Aberdecn respectivamente;

c. A determinação de tempo em tempo das respectivas tcrisdícçõcs
das ditas juntas;

3. O regulamento de tempo em tempo das bases geraes c dos la
gares sobre e nos quacs os negoctos da companhia se deverão condu
zir'

, 4. A declaração das e o poder de obrigar o pagamento das 'chama
das SObI\; as acções.

5. A attribuíção e emissão de acçõcs :

6, A confiscação de accôes e todos os procedimentos em relação a
mesma Ou consequente sobre a mesma, c todos os processos judiciacs
ou outros contra os membros, ou de qualquer outra fórma entre os
membros da companhia,

7. A rccornmcndaczo de dividendos e a declaração dos mesmos
(com.o consentimento da companhia em assemblca geral);

8. 1\ nomeação e a demissão do gerente geral e do actuario da
companhia, e a determinação dos seus deveres c a remuneração de
tempo em tempo, c as suas pensões de apresentação se quacsqucr ;

0, O estabelecimento e descontin unção de juntas locaes e commissões
locncs, e sujeito ao art, 78 dos presentes estatutos a nomeação dos
membros das mesmas, a determinação da sua remuneração, [urisdicçâo,
poderes, c autoridade, e em g-eral o exercício de todos os poderes aqui
dentro supracitados,' outorgados por este acto em relação aos mesmos;
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10. A preparação c apresentação á assernbléa geral ordinaria ela
companhia, do relatorio annual, exposição ou abstracto dos negocies e
transações da companhia. ,_. . ,

7'2. Terão logar duas reumoes determinadas do conselho geral até
de outro modo decretado pelo conselho geral, nos mezes de abril e de
outubro de cada anuo, em Londres, nos dias que se hão de fixar pelas
juntas de Aberdeen e de Londres em accórdo COmmUIl1; contanto
sempre que o conselho geral possa a qualquer tempo e de te~npo, a tempo
pela maioria de Il.10 meJ;1os de duas. !erCClras partes dos directores pre
sentes decretar que as futuras reunioes determinadas elo conselho geral
terão 'de tomar legar em outras épocas e jogares, as ditas futuras reu
niões serão então tidas de accórdo com tal decreto de tempo em tempo.

73. Uma maioria dos membros do conselho geral poderá a qualquer
tempo, por notificação em escrípro dirigida ao gerente geral da com
panhia ou (no caso da sua ausencia ou incapacidade, ao oflicial que se
ache no Jogar delle] especificando a natureza e os fins da proposta reu
nião, requerer delle para que mande chamar e ctle dentro dos quatorze
dias depois da entrega de tal notificação ha de mandar chamar uma
reunião especial do conselho geral.

74. A toda reunião do conselho geral cinco membros hão de 1'01'
mar um quorum, e no caso em que um quorum não esteja presente á
dita reunião dentro da meia hora fixada para ter-se, a reunião ficará
adiada para o dia seguinte ou si o dia seguinte íór um domingo então
para segunda-feira seguinte para reunir-se no mesmo sitio e a mesma
hora que se tinham fixado para reunião original, e si quorum não estiver
presente a reunião adiada dentro da meia hora depois da hora fixada
para a dita reunião, a reunião ficará adiada sinc die,

75. A qualquer reunião do conselho geral tida em Aberdeeu, o
presidente pelo tempo existente da junta de Aberdeen será o presidente
da reunião, e a qualquer dita reunião tida em Londres o presidente
pelo tempo existente da junta de Londres será o presidente da reunião
e se a qualquer reunião o presidente da junta, que tiver direito <1 pre
sidir não se achar presente, então o presidente da outra junta terá que
presidir, e se não estiver presente tal presidente a reunião 11a de eleger
«nu-e si um de seus membros para ser presidente da reunião; e todas
as questões decidir-se-hão pela maioria dos votos dos membros pre
sentes, c o presidente da reunião terá tanto um voto deliberativo como
um voto de desempate.

76. As juntas de Abérdcen e de Londres, respectivamente, poderão
(sujeitos Ú superintcndencia do conselho geral) conduzir e superintender
o negocio da companhia, dentro dos tramites das suas respectivas lLl
risdícções, e com esse rim poderão fazer e executar todos os autos, es
cripturas, contractos, assumptos, e causas, e exercer todos os poderes da
companhia, excepto aquellcs que baixo as »rcscrípçõcs destes artigos ou
em Virtude de quacsquer regulamentos pela companhia prescriptos em
asscmblca geral, sejam ou de tempo em tempo possam ser especialmente
reservados para a companhia em assembléa geral ou para o conselho
gcral respectivamente.

77. A jurisdicção da junta de Abcrelccn ha de incluir, toda a Esco
da, e a jurisdicção ela junta de Londres ha de incluir todas as outras
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partes do mundo onde a companhia possa de tempo C1.11 tempo fazer
negocias.

7n. Dentro elas suas junsciccõcs respectivas as juntas de Abcrdeen
e de Londres, respectivamente, terão a superintcndencia, regulamento c
inspecção de c sobre todas as juntas jocacs c commissões Jocacs e os
ofliciaes das mesmas, sujeito a quncsqucr regulamentos que possam ser
feitos com rcferencia ás mesmas pelo conselho geral.

'\O)lEA\~.'(O I~ rrE~1üNERAÇÃO DOS OFFICIAES

79. As juntas de Abcrdeen c de Londres respectivamente poderão
de tempo em tempo nomear taes gerentes, secretários, agentes e outros
offíciaes e servidores da companhia para agirem em sujeição ás ditas
juntas respectivamente c dentro das suas respectivas jurisdicçõcs como
julgarem conveniente, c "poderáo de tempo em tempo nomear tacs se
ereta-tos c outros ofliciaes c servidores ela companhia para agirem em
sujeição a quncsqucr Juntas locncs ou connníssões locncs dentro das
respectivas jnrisdicçôes das Juntas de Aberdeen c ele Londres respc
ctivamente, segundo cllas respectivamente julgarem conveniente; mas
O poder de nomear secretarios e outros olliciacs e servidores Iocaes
poderá até qualquer ponto e sujeito a quaesquer condições em relação a
remuneração ou de outra forma, ser deleg-ado de tempo em tempo às
Juntas locacs e comnússôcs Jocacs p210 termo da sua nomeação, ou pelos
regulamentos sob os quacs clles possam agir de tempo em tempo; e
todos os gerentes, sccrctarios, agentes, e outros officiaes da companhia,
poderão sctvdcmittidos pela junta autorizada para fazer as nomeações
para os ditos cargos, respectivamente.

80. A remuneração e pensões de aposentaçríc, quando as haja, dos
gerentes, secretarias, agentes ou outros quacsqucr íunccíoncrtos e ser
vidores.da companhia, respectivamente: sujeitos á jurisdicção das juntas
de Àberdccn ou de Londres serão determinadas por essas respectivas
juntas; e taes remunerações, assim C0l110 as do gerente geral e do actu
ario, poderão tomar a forma de salários fixos, ou ele determinadas per
ccntagens ou de qualquer outra íórma com referenda a transacções
feitas, ou dos lucros realizados; ou cntáo parte em uma forma, parte em
outra, C0l110 pareça mais expediente, e poderão ser fixadas por numero
certo de annos, ou de antro qualquer modo reguladas por contracto,
como, opportunarncute, pareça mais conveniente, ele tempo em tempo,
ao conselho ou a junta a quem pertencer o direito da nomeação.

pODl~ln:s DOS J)lRECTOnES

Br. Os negocíos da companhia serão dirigidos pelos dtrectorcs, os
quacs exercerão todos os poderes da companhia que pela lei, ou pelos
presentes estatutos, não hajam de ser exercidos pela companhia em as
sembléa geral; mas em todo o caso, sujeitos ás disposições destes esta
tutos ou a quaesqucr outras que, não sendo incompatívcís com os mesmos
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estatutos, a companhia em assembléa geral houver determinado; porém
nenhuma resolução tomada pela companhia em assembléa geral invali
dará acto algum anterior dos directorcs, que de si fosse valido, se tal
resolução não houvesse sido tomada.

PROCEDBIE~TO DOS nmect-ones

82. As respectivas juntas de Aberdeen e de Londres poderão re
unir-se.para o despacho de negocias, addiar, ou de qualquer modo regular
as suas reuniões e procederes, e determinar o quorum necessário para a
resolução dos negocies como cada uma dcllas julgar conveniente, e
qualquer dírector das juntas de Aberdeen ou de Londres pode a todo o
tempo convocar a reunião da junta de que for membro.

83. As juntas de Aberdeen e de Londres poderão eleger cada uma
um presidente e um presidente substituto e fixarão o período durante o
qual eIles hajam de exercer esses cargos; mas se tal presidente ou pre
sidentes substitutos não forem eleitos, ou se em qualquer reunião o pre
sidente ou presidente substituto não se achar presente a hora marcada
para a dita reunião, os directores presentes escolherão um dentre si para
presidente dessa reunião; e todas as questões serão decididas por maioria
de votos dos membros presentes, cabendo ao presidente, que funccionar,
além de seu voto deliberativo o voto de desempate.

84. O conselho geral, bem como as juntas de Aberdeen e de Lon
dres, respectivamente, poderão delegar qualquer dos seus poderes em
commissões ele direcção consistindo de um ou mais membros das SUas
juntas respectivas, como bem lhe parecer; qualquer comnüssão de di
recção assim nomeada, e no exercício dos poderes assim delegados, e de
conformidade com as prescripções que lhe houverem sido impostas pelo
conselho ou pela junta por quem hajam sido nomeadas, e a elIes sujeitas,
poderá eleger um presidente das suas reuniões e determinará o quorum
necessário para a resolução de negocio; e se tal presidente não houver
sido nomeado, ou eleito, ou se não se achar presente á hora para que a
reunião houver sido convocoda, os membros presentes escolherão um
pentre elles para presidente dessa reunião; e nos termos supraditos uma
commissão de direcçào poderá reunir-se ou addiar as suas reuniões
COJ1lO melhor lhe parecer; e todas as questões serão determinadas por
maioria ele votos dos membros presentes e o presidente terá, além do
seu voto deliberativo, o voto ele desempate.

8S. As juntas locaes e as comnússões locaes teem de coíormar-se a
quaesquer regulamentos que lhes possam ser impostos pelos termos da
sua nomeação ou de tempo em tempo pelo conselho geral, Oll por aquella
das duas juntas de Aberdeen ou de Londres sob cuja jurisdiccâo se acha
rem, c, sujeito aos termos supraditos, poderão eleger um presidente e de
terminaro quorum para transacção de negocios; se talo presidente não
houver sido nomeado ou eleito ou se não se achar presente á.hora para
que a reunião houver sido convocada, os membros presentes escolherão
um dentre elles para presidente dessa reunião; e nos termos supra
ditos, uma junta local ou uma commissão local poderá reunir-se c adiar,
como julgar proprlo..e todas as questõesserão determinadas por maioria
de votos dos membro presentes, e o presidente terá, além do seu voto
deliberativo, voto de desempate.

Poder Executivo - '90') - Vai. Il , '2.7
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86. Os dírectorcs poderão.de 'tempo em tempo fazer alterar, e
revogar regulamentos para a conducçâo dos negocias da companhia, em
todos os seus ramos e para determinar os deveres e conducta dos seus
empregados' e todas' outras matertas que precisem regular-se. Con
tanto. que:

a) todo o regulamento que for incompatível com qualquer acto do
Parlamento, outra disposição com,força ,de lei no local que haja de ser
cumprido, ou COmo qualquer das disposições contidas nestes estatutos,
será ipso facto nullo ;

b) todo e qualquer regulamento poderá a todo tempo ser'rescin
dido por uma resolução extraordinária da companhia em assembléa
geral.

SELLO

D7. ,A companhia poderá exercer os poderes que lhe confere a, lc
dossellos das companhias, em ~g64. Esses' poderes residirão' 'súmente
no conselho geral.

E)IPIUXiO DE ruxoos

88. A companhia poderá de' .ternpo em tempoempregar os fundos
e propriedades, em qualquer tempo, ou quaesqner outros dinheiros em
seu poder (porém pelo que respeita aos fundos do ramo de participação
sujeita á approvação da commissão dos possuidores de apólices com par
tícipação) quer em nome da companhia, quer no dos fiaei cornmissarío
para beneficio da companhia" e que hajam sido nomeados pela junta ds
Londres ou pela junta de Aberdeen em qualquer dos empregos de
fundos ou seguranças aqui ao diante especificadas ( como vem a saber) c

I. Na compra, ou emprestímos sobre a garantia de :
a) Terrenos-c- comprehende-se nesta expressão ~ terras, edtücíos .

casas, casaes, prédios, herdades e propriedades herdaveis de todo.e qual,
quer genero e, tendencia, titules de posse, domínios e senhorios dire
ctos, direitos. de accrescldos, foros, sesmas, rendas.de pensões', laudemios
e toda a especíe de rendimento proveniente do. solo, tanto na Grão;
Bretanha, como na Irlanda" ou ás colonias, ou em qualquer paiz estran
geira. ou Estado.

b) Apólices de seguro de vida da companhia ou de qualquer -outra
companhia.de seguros de vida.

c} Quáesquer garantias autorizadas pelo Parlamento ou Fundos
Públicos, tanto do Reino Unído, como da .India, .ou dequalquer colonía
ou dependencia do Reino Unido, ouee'qualquer paiz ou Estado estran
geiro.
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d) Obrigações, obrigações de fundos consolidados, hypothecas ou
outras garantias de qualquer corporação ou 'corpo publico municipal ou
outro no Reino Unido ou na India, ou qualquer colonia ou dependencia
do Reine Unido, ou qualquer paiz estrangeiro ou Estado, ou obri
gações, ou obrigações de fundos consolidados,hypothecas ou outr<:l,r
garantias ou fundos preferenciaes ou ncçõcs de preferência de qualques
companhia legalmente constituida e que tenha durante um, período de
pelo menos tres annos immediatamente anteriores, pago um dividendo
sobre os fundos ordinários ou acções ordinarias;

e) Rendasvitaliclas reversões, ou outros quaesquer direitos, quer
absolutos, quer contingentes ou espectativos, em propriedade de qual
quer, especie dcterminavcl ou não.

2. Emprestimos de dinheiro sobre:

a) Garantia individual Oll coIlectiva, ajuste e convenção de qual
quer pessoa, e não menos de dous fiadores, ou co-garantidores, de cuja
responsabilidade a junta de Londres ou a junta de Aberdeen estejam
respectivamente satisfeitas;

'b) Segurança de qualquer propriedade ímmovel ou direitos a qual
quer propriedade pessoal ali movel. no Reino Unido ou em qualquer
outra parte que seja;

c) Hypotheca ou assignação de imposto.Tíntas, ou rendimentos de
qualquer municipalidade, parochia, districto ou lagar no .Reino Unido
ou fora delle.

d) Qualquer segurança sobre a qual uma autoridade local, cor
poração, comrníssariado, ou outro corpo publico no Reino Unido tenha,
por virtude de qualquer acto especial ou geral do parlamento, autori
dade para contrahir empréstimos ou levantar dinheiro;

e) Depositas existentes em quaesquer bancos ou sociedades ano
nymas,

89.--A junta de Londres e a junta de Aberdeen terão, respecti
vamente', o direito de tempo em tempo, se assim lhe parecer oppor
tuno, variar ou transferir qualquer das seguranças acima meneio
nadas.

l::'AMO DE PARTICIPAÇXO

90. A companhia abrirá c terá conta distincta li separada do negocio
de seguro de vidas feito sob o prlncipío de participaçãoe do sob ou 'de sem
participação, e todas as pessoas que forem seguradas sob o principio de
participação (nestes estatutos designado como «Ramo de Participação»)
não o serão, nemo serão considerados como sendo, por motivo de tal
seguro, sacias no negocio ou membros da companhia.

9I. Pelo menos uma vez .em cada cinco annos se fará urna inves
tigaçâo períodíca do estado do negocio de seguros de vidas da campanha,
e tar-se-ha del1eum relatorío.idistinguinôo 08 ,lucros havidos do ramo
de participação de todos os mais lucros da companhia; e esse relatorio
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servirá de base para se proporcionarem os lucros em forma de 1301lllS aos
possuidores de apólices com participação, .até a seguinte investigação
quinquennal ; sujeito porém a quaesquer alterações de tempo e modo
de proceder á dita investigação e natureza della, como for prescrípto
por quacsquer regimentos ou regulações da companhia.

92. Dependente das modificações e estipulações que possam ser
feitas com a sancção e approvação til co mmissão actual dos possuidores
de apolices com participação, a totalidade dos lucros do ramo de parti-o
cipação pertencerá aos possuidores das apoliccs com participação, sujeito,
porém, á deducçâo de uma sounua igual a dez por cento dos premies
pagos nesse ramo, que se-a retida pela companhia, como remuneração
pela sua gerencia c administração do mesmo ramo e por garantir aos
possuidores de apolíces com participação qualquer, deticiencia nos fundos
do dito ramo, e por tornar effcctivas aos possuidores de apólices as
sommas seguradas pelas ditas apólices c os bonus declarados com res
peito ás mesmas; incluindo-se na dita somma, de dez por cento, todos
os encargos e despezas' pertencentes ao dito ramo de participação, li.
exccpção, porém, das comnússõcs e mais pagas aos agentes .e a outras
pessoas, por angariar seguros pelo principio de participação; e os su
praditos lucros (depois de reduzidos os ditos dez por cento e as S0111mas
respectivas de todas as referidas commlssões e pagas) serão pela com
panhia, proporcionalmente,' distribuidos aos possuidores de apólices com
participação, e applicados quer em augmentar as sommas asseguradas
pelos possuidores de apolices com participação ou á livre escolhade cada
um dos possuidores das' ditas apolíccs COm participação, em redncçno
dos premio~.fllturos paga veis pelos mesmos possuidores de apólices com
participação.

93. Os possuidores de apolices com participação terão o direito
de assistir, si assim lhes aprover . ás assembleas annuaes ordinárias da
companhia, e de nomear U1l13 commissão de tres dentre si, que se deno
minará «commissão .dos possuidores de apolices com participação» com
os poderes ao 'diante designados; mas si os possuidores de apólices com
participação não puderem votar em materia alguma que se suscite nas
ditas .assembléas aunuacs ordinarias, excepto só na nomeação da dita
comnilssão, como fica dito; entendendo-se, porém, que nenhum possuidor
de apólices com participação será desqualificado para membro da com
missão supradita por ser tambcm membro ou dircctor da companhia.

9--1-. Na eleição dos membros desta commlssão só poderão votar os
possuidores de apolíces com participação os quacs terão o direito de
votar em proporção das sommas.seguras pelas apólices que possuírem
naquellc ramo e os seus votos poderão ser dados pessoalmente ou por
procuradores que sejam caualmente possuidores ele apolices com par
ticipação; c o instrumento constituindo tacs procuradores será por es
criptc, nos termos que os dircctorcs opportunamente determinarem de
tempo em tempo e. as assiguaturas não precisarem. ser testemunhadas,
devendo a eleição de cada um dos membros desta commissão ser deci
dida ,pela· maioria em valor das sommas seguras pelas apolices COm
participação das pessoas votantes, tendo-o presidente da dita assembléa
(quer seja possuidor de apólices com participação, quer não) O voto
decisivo no caso de empate e as disposições sobre o modo de recolher os
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votos, c em caso de cscrutinlo elelista, serão nnuotis nnuandes, as mes
mas que se usam' nas votações pelos membros da companhia nos ne
g·ocios celta, excepto só que o numero c a qualificação dos possuidores
de apollces com participação, com direito a pedirem um cscrutinio de
lista será de cinco possuidores de apólices segurados pelo menos em
cinco mil libras.

95. Os membros Ela comrnissão de possuidores de apólices compar
ticipação conservam o seu logar até que o resignem ou cessem de ser
possuidores de apólices com participação, ou tenham sido substituídos
por outros membros em resultado de eleição feita pelos possuidores de
apólices com participação em qualquer asscmbléa corno acima vae dito;
e no caso de vaga na dita commissão , seja qual for a causa, os res
tantes membros ou membro da commíssão poderão, se eIle ou elles assim
o julg-arem próprio, nomear um possuidor ,de apólices idoneamente
qualificado para preencher a dita vaga até que tenha logar a eleição
seguinte.

<)6. Não será pcrmlttído a nenhuma nssembléa annnal ordinária da
companhia prccccnchcr qualquer vaga na commissâo de possuidores ele
apolíces com participação ou tratar de matéria alg·um.:1 concernente á
dita commíssno a não ser que tenha sido dado aviso prévio dessa as
scmblcn e da matcria que nella se entende propor aos possuidores de
apólices com participação, poraununc:o inserto em dous jornaes diarios,
um que se publique em Londres e o outro em Aberdeen ,

97. Não sera necessário dar aviso aos' possuidores de apólices com
participação para que compareçam a todas as assembléas annuaes ordl
narias, mas aviso para comparecerem a umaassembléa annual ordí
naria da cempanhia ou uma assembléa especial dos possuidores de apo
lices com participacão lhes será dado sempre que haja occorrido vaga na
commissão dos possúídores de apólices com participação ou:sempre que,
por qualquer razão sufflcientc, o conselho geral julgue necessário con
vocar os possuidores de apólices com participação para tal assembléa
geral ou especial j e bem assim todas as vezes. que cem possuidores ou
mais de apolices com,participação, possuindo entre todos a somma total
não inferior acincoenta mil libras, intimarem ao conselho geral por
notícia escripta e assignada de seus proprios punhos, com antecipação
de pelo menos um mez solar anterior á reunião, o seu desejo de que os
possuidores de apólices com participação hajam de ser convocados para
assistir a qualquer assernbléa ordinaria da companhia, ou par<,l. reunião
especial dos possuidores de apólices com participação, então ou em qual
quer dos casos supra terá de ser dado aviso de tal assembléa ou reunião
aos possuidores de apólices com participação, na fórma acima expressa, e
tal assernbléa ou reunião terá Iogar nesta conformidade e em cada re
união especial dos possuidores de apólices com praticípação, servirá de
presidente o mesmo individuo, quer seja, quer não, possuidor de apolíces
com praticipação que tivesse direito a servir de presidente de urna as
sembléa geral dos membros da companhia no mesmo tempo e Jogar,
e possuíra o voto de desempate.

Os membros da commissão dos possuidores de apolíces com parti.
dpação terão o direito de tornar assento e de votar igualmente com o
conselho. geral em tudo quanto diga respeito á collocação e deste ramo
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dos negocias da companhia e terão também o direito, por unia resolução
unanime dos seus membros, de propor a todo-tempo quaesquer modifi
cações que julguem' vantajosas aos possuidores de apólices com parti
cipação dos reg-ulamentos e methodos da companhia com referencia ao
modo de calcular e fixar os lucros do ramo de participação cem geral
quanto diga respeito a direcção e a gerenciá do ramo de participação e
qualquer de taes propostas, quando acceita pelo conselho geral e em
quanto não fõr de novo alterada pelo conselho geral e pela dita com
missão _de possuidores de apolices com participação, será obrigatoria,
tanto para a companhia, como para os possuidores de apolices compar
tlcípacão.. Ficando sempre entendido que nada contido neste artigo, ex
cepto só o que qualquer resolução assim acceita estipular expressamente,
diminuirá; ou affectará nenhum dos poderes que a companhia de outro
modo possuísse de alterar ou modificar o seu systema na conducção e
gerenciá do ramo de participação ou quaesquer autos direitos da com
panhia ou quaesquer direitos que quacsqucr possuidores de apollces
com participação de outro modo pudessem possuir contra a companhia.

DIVIDENDO

99. A companhia póde em assenibléa geral declarar um dividendo
pagavel aos Srs. membros, em proporção das snas acções; mas nenhum
dividendo poderá exceder a somma recommendada pelo conselho geral.
Não obstante, porém, o mesmo conselho geral poderá no fim de cada meio
anno, no íntervallo das assembléas geraes annuaes, declarar e pagar um
dividendo vcâ ínterim; pela cifra que lhe parecer conveniente, não exce
dendo a metade do dividendo delarado no anno anterior.

100. Nenhum dividendo será pagável senão pelos lucros da com
panhia, quer accumulados, ou de outro modo.

101. O conselho geral poderá antes de recommendar um dividendo
tirar dos lucros da companhia as sommas que lhe parecerem próprias,
como reserva ou reservas que serão, á discripçâo do mesmo conselho
geral, applicaveis a occorrer a quaesquer contingencias ou a equalizar
diviÇiendos, ou a qualquer outro fim a que os fundos da companhia
possam ser adequadamente applícaveis. ~

102. Nenhum dividendo vence juro pagável pela companhia.
103. Dividendos, que permanecerem sem ser reclamados, não pre

cisam ser separados dos fundos ordinários da companhia.

CONTABILIDADE

104. As Juntas de Aberdeen e de Londres terão cuidado .de res
pectivamente estabelecer e conservar a escrípturação de' todas as S0111
mas de dinheiro recebidas e gastas pela companhia, bem C01110 de todos
os rcreditos, dividas,haveresresponsabclidades da- Companhia, dentro
das suas respectivas jurisdicções;e assim todos os mais livros e contas
que possam ser necesssrios para evidenciar de tempo em tempo a POSiÇ<10
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TOS Os livros respectivos da contabilidade das juntas de Aber
dccn e de Londres serão guardados nos escríptortos . respectivos da
companhia em Aberdeen e em Londres respectivamente; e quaesquer
outros livros e contas como fica dito serão guardados nos cscriptoríos
de Abcrdecn ou ele Londres, ou CIll ambos por meio de duplicados,
conforme o conselho geral determinar.

lO(J. O conselho geral determinará, de tempo em tempo, si. e
com que latitude e em que occasiões e lagares e sob que condições
e reg-ulamentos, as contas e livros da companhia ou parte delles serão
patentes á inspecção dos membros, que não forem membros do con
selho g:eral; e nenhum membro (que não seja membro do conselho
geral), terá direito algum de ínspcccíoner contas, livros ou documentos
nenhuns da companhia, excepto o que, lhe for dado por lei ou: autori
zado pelo conselho geral, 'ou por urna assembléa geral da companhia.

107. Em cada anno se tirará um balanço que será apresentado
á assernbléa geral, levado até uma data não excedente a seis mezes
antes da reunião da dita assembléa geral. Este balanço será acompa
nhado de um relatório do conselho geral sobre o estado dos negados
da companhia e sobre a sornma que ella recommenda para ser distri
buída como dividendo, e a que porventura proponha para ser levada á
conta de fundo de reserva. .

108. Copia deste balanço e relatório será enviada com aanteci
pação de sete dias anteriores á data da reunião da asscrnbléa geral ás
pessoas que tiverem direito a receber aviso para a dita assembléa
geral, pela fórma por que taes avisos tem de ser mandados, como
adeante se, determina; c, ao mesmo tempo dous exemplares de cada
um dos ditos documentos serão enviados ao secretario da repartição
de acções e de empresümos do Stocl; Exchange de Londres, e ao secre
tari.o do Stcck. Exchange Associaiion de Abenleen.

REVISORES DE CO~Tt\S

109. Dous revisores móres de contas, um em Londres, outro em
Aberdeen, serão nomeados, e os seus deveres regulados nos termos
da lei de companhias de 1900, secções 21,22 e 28, ou de, qualquer
modificação legislativa da mesma, que a todo tempo venha a ter
vigor.

1 IO. A remuneração dos revisores mores de contas será fixada
pelo conselho geral, sujeita á approvacão da companhia em assembléa
geral.

I I I. O conselho geral poderá preencher qualquer vaga acci
dental no oüícío de revisores de contas até a reunião da subsequente
assembléa geral ordínaria ,

112. O conselho geral terá o poder, sujeito todavia á appro
vação dos revisores móres de contas; de nomear sub-revisores para
qualquer: ramo filial da companhia .na Escossia, ou' fóra -doReino
Unido; COmo ao conselho geral. melhor pareça.: e 'a remuneração
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desses sub-revisores será fixada pelo mesmo conselho geral e paga
pela companhia, atora e além dos honorários que a companhia em
assernbléa geral houver votado para os revisores móres de contas.

II3. O cargo de revisor de contas ou de sub-revisor fica ípso
Jacto vago:

a.) Por sua fallenda, ou
b) Si se achar demente ou declarar-se louco.

EXECUÇÃO DE Al'OLICES E DE oumos INSTIW;\1E::'\TOS

I r4. Todas as apólices de seguro, e quaesquer outros instru
mentos pedem ser executados, assígnados. ou authentlcados por qual
quer modo que for autorizado pelo conselho geral, c todas as apólices
c outros instrumentos assim executados, assignados ou nuthenücados
obrigarão il companhia.

AVISOS

1I.~. Todos os avisos ou outros documentos que requeiram ser
intimados á companhia, poderão ser assim intimados com deixal-os
no, escriptorio seja da junta de Aberdeen ou de Londres, dirigidos á
companhia.

i 16. Todos os avisos que a companhia cumpra dar l'or meio de
annuncios serão insertos em um ou mais jornacs dianos tom circulação
em Aberdeen e em um ou mais jornaes diarios em circulação em
Londres. "

117. Qualquer aviso póde ser dado pela companhia a qualquer
membro ou pessoalmente, ou pelo correio, em carta franqueada e
dir-igida ao dito' membro, para a sua morada registrada; ou (no caso
que não tenha morada registrada no Reino Unido) para a morada,
se alguma, no Reino Unido, que eIle porventura tenha dado á com
panhia para remessa dos avisos que lhe sejam enviados.

r t S. No caso de um membro não ter morada registrada no Reino
Unido.ce de não haver fornecido á companhia endereço no Reino
Unido; afim de para' ahí se lhe mandarem os avisos, será a publicação
dos mesmos feita uma vez num jornal diario consíderadacorno inti
mação devidamente á psssoa, na data em que o annuncio apparecer ,

119. Todo aviso dado pelo Correio será considerado como' inti
mado á pessoa ao tempo em que a carta contendo tal intimação houver
sido deitada no Correio; e para prova que tal intimação foi feita, será
bastante provar que a carta, que a continha, foi devidamente ende
recada e posta no Correio.

> 120. Um aviso pela companhia póde ser dado aos co-possuidores
de uma acção, dando tal aviso áquelle co-possuidor, cujo nome estiver
primeiro no registro da respectiva acção,

12 r. Avisas, documentos e processos, que requeiram authenticação
da companhia ou qualquer das suas juntas ou commissóes, serão
sufflcientes, sempre que forem assígnados pelo gerente geral da com-



ACroS DO PODEI,- E\t:CU'rI\'O

panhia OU pelo gerente ou secretario,. ou algum dos gerentes ou
secretarias, ou outro funccionario COmpetente da junta, ou commíssão
de onde procedam os documentos, ou por qualquer dos membros dessa
junta ou commissão .

!\'DEMNIDADE

122, Todos Os aetos praticados por qualquer asscmbléa da junta
geral, pelas juntas de Aberdeen e de Londres ou por outras juntas ou
commissões locaes ou por commissões de direcçâo, ou por qualquer
pessoa na sua capacidadede membro das mesmas, ainda quando, poste
riormente, se descubra a exístencia de alg-um defeito na nomeaçao de
q,ualquer membro dellas, ou das pessoas figurando na sobredita capa
CIdade, ou que todos ou qualquerclelles, estivessem desquallficados,
serão tão. validos, como se cada um de tacs membros ou pessoas hou
vessem sido devidamente nomeados e fossem qualificados.

123, Os membros do conselho neral das juntas de Aberdeen e
de Londres, ou de quaesquer junE1s locaes, comrnissões locaes,
commissões das dírecçõcs, ou os membros da comrnissão dos POSSUl
dores de apólices com participação nflo.serão pessoalmente respon
savers para com os membros, ou possuidores de apólices, ou outra
qualquer pessoa ou pessoas por ou pelo que respeita aos actos, c~n
tractos, ou compromissos do dito conselho geral, juntas e C0ID:1111SS\lCS
respectivas, ou por qualquer falta de quaesquer agentes, funccionaríos
e outras p~ssoas empregadas nos negocias da coinpaunia ou encarre
gados dos fundos della, ou por qualquer perda ou pr~jUl~O, que possa
sobrevir por motivo da quebra de qualquer banco ou individuo, Ou da
colloczcão dos fundos da companhia, ou de qualquer dos actos, con
tractos, compromissos ou faltas supraditas, ou por qualquer acto por
cllcs ou algum delles legalmente praticado na sua capacid~de de
membros do dito conselho g'eral, juntas e' commissões respectivas j e
todos os ditos membros do conselho geral, das juntas de Aberdeen
ou de Londres, ou de quaesqucr juntas locaes, commissões locacs,_ ou
commissões de direcções, respectivamente, serão indernnizados pelos
tundas ela companhia de todas as despezas .por elles incorridas em
jornadas para assistir ás reuniões da companhia ou a qualquer reunião
das Juntas ou commissões de direcções, e por todos os pagamentos
feitos, ou responsabilidades incorridas, com relação a todos os actos ou
matenas supramcncíonadas, é por todas as perdas, custas e prejuízos
que possam incorrer nos negocias da companhia.
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DECRETO N. 7.560 - DE 23 DE SETEMBRO DE .1909

Abre ao Míníetcríc da Fazenda o credito cxtraordínarto de 320'~500 para pagn

menta a João Baptista Rombo, em vh-tudo de sentença [udiciatia .

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização contida no decreto Legislativo n. ,2,084 A, de 5 de
agosto do corrente anuo:

Resolve abrir .ao Ministério da Fazenda o credito extràordinario de
:';20$.100 para pagamento a joão Baptista Rombo de egnalImportancla,
de custas judiciaes em que foi condemnada a Fazenda Nacional" 'con~
forme precataria expedido em 7 de julho de 1908 pelo juizo federal da
primeira vara do Districto Federal.

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1909, 88° da Independencia e
21° da República.

NILO PEÇANIIA.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 7. ,S61 -:- DE 23 DE SETE~1BRO DE 1909

Atire ao Ministcrio da Justiça e Negocias Interiores o credito especial de 4:275$

para pagarq~nto de subsidias que deixaram de receber Joaquim Gonçalves

Ramos, Alexandre StocklerPinto de Menezes e josé dc'Mcllo Carvalho Muniz

Freire.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do regula
mento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de 1896,
resolve, á vista do art. 8° da lei n. 1.841, de 31 de dezembro de 1907,
revigorado pelo art. 6° da lei n. 2.050, de 31 de dezembro de 190B,
abrir ao Ministério da j ustiça e Negocíos Interiores o credito especial
de 4:275$, para pagamento 'a Joaquim Gonçalyes Ramos, Alexandre
Stockler Pinto de Menezes c José de "Mello Carvalho Muniz Freire, na
razão de 1 :425$ a cada um, de subsidias que deixaram de receber, de
ró dc setembro a 3 de novembro de 1891, os dons primeiros na quali
dade de deputados federaes pelo Estado de Minas Geraes e o terceiro
na mesma qualidade pelo Estado do Espírito Santo.

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1909, 88° da Independemcia e
21° da Republica.

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino Olympio de' Torres Bandeira.
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DECl~ETO N. 7.562 -- DE 30 DE SETE:IIBRO DE 1909

Approva às clausulas para' a revisão do contrcctc celebrado com <i Companhia

Estrada de Ferro etc GOY<lZ.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização constante do n. 9 art. 16 da lei n. 2.050, de 31 de de
zernbro de 1908, decreta :

Artigo unico . Picam approvadas as clausulas que com este baixam,
assignadas pelo Ministro e Secretario de Estado da Viação e Obras Pu
blicas para a revisão do contracto celebrado COm a Companhia Estrada
de Ferro de Goyaz, approvado pelo decreto n. 6..438,de 27 de março
de 1907, e para a modificação do traçado da mesma estrada.

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1909, 88° da Independencia c
21° da República,

NILO PEÇANHA.

Francisco Sá.

Clausulas a que se refere o decreto n. 7.568;desta data

I

As linhas a que se refere a concessão feita á Companhia Estrada de
Ferro de Gcyaz, pelo decreto n. 6.438, de ,27 de março de 1907, ficam
substituidas pelas linhas de Formiga a Goyaz, passando pelo município
de Catalão com um ramal para a cidade de Uberaba e pela que.
partindo de Araguary, vá se encontrar com aquella no ponto mais con
veniente, no mesmo municipío de Catalão,

Il

~ O Governo pagará á companhia, em titulas de 5°/.0 juros ouro, ao
anno, recebido por ella ao par, a importancia que fór fixada nos estudos
definitivos approvados pelo Governo, deaccordo com a extensão fixada
por este, não-podendo exceder de 35:000$, ouro, o preço maximo ki
lometricó ,

III

A companhia, receberá em pagamento, pelo trecho já concluido e
pelos que restam a concluir, uma somrna que não excederá ao máximo
de 35:000$, ouro, por kilornetro, e que será determinada pela appli
cação da tabella de preços já approvada . 'Os pagamentos serão feitos
por trimestre, em titulos de So/ú,ouro.
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IV

A companhia obriga-se a resgatar as obrigações hvpothecarias re
Iativas ao capital já autorizado e depositado para construcçâo de suas
linhas, antes do prazo fixado para a conclusão das mesmas linhas, de
accórdo.com a clausula VI.

A' medida que fôr sendo effectuado esse resgate, o Governo pa
gará, de accórdo com a disposição da clausula III, as obras feitas, COl'·
respondentes aos titulos resgatados, cessando ao mesmo tempo a
garantia de juros relativa a essa parte do capital.

V

A companhia poderá negociar, desde que seja a isso autorizada
pejo Governo, a totalidade ou parte dos titules correspondentes ás
estradas de ferro a que se refere a clausula I, depositando á disposição
do Governo, em bancos da praça de Paris e no Banco do Brazil, nesta
praça 90 % do valor nominal dos títulos ; neste caso deverão os paga
mentos ser-lhe feitos em dinheiro, .nas mesmas condições em que teriam
de ser em apollccs, deduzindo, porém, 10% das respectivas contas. Os
juros pagos pelo Governo sobre os titulas emittidos por antecipação
serão debitados á companhia, sendo, porém, levados a seu credito os
juros pagos pelos bancos sobre os depcsltos effectuados na fórma do
disposto na clausula V do decreto n. 6.944, de 7 de maio de 1908.

Além da deducção dos 10% acima referidos, serão retidos 5 %,
que ficarão em J-eposito, como caução, até final conclusão das duas
linhas.

VI

A companhia obriga-se a apresentar o complemento dos estudos
definitivos das linhas já referidas na clausula I, no prazo de 10 meses,
contados da 'data da assígnatura do contracto; a iniciar a construcção
da I'" secção, 30 dias depois da approvação dos respectivos estudos de
finitivos; a concluir a construcção das linhas de que trata a clausula I,
no prazo de tres e meio annos, contados da data da assignatura do
contracto ,

Os-estudos definitivos pódem ser apresentados á approvação elo Go
vemo por secções nunca inferiores a 50 Idlometros de extensão.

VU

Os estudos definitivos,de cada secção serão considerados como ap
provados pelo Governo, SI, dentro de go dias da-data da sua entrega á
Secretaria da Repartição Federal de Fiscalização, nada houver sido de
liberado a,respeito.
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VI![

Os estudos dcrinitívos de cada scccão constarão dos seguintes
documentos: '

1°. Planta geral da linha e em perfil longitudinal com indicação
dos pontos obrigados de passagem.

O traçado será indicado por uma linha vermelha e continua sobre
a planta geral, na escala de I por 4.000, com indicação dos raios de
curvatura, e a configuracão do terreno representada por meio de curvas
de nivel equidistantes de tres metros; c bem assim, em lupa zona de
80 metros, pelo menos, para cada lado, os campos, manas, terrenos
pedregosos e, sempre que for possível, as divisas das propriedades par-
ticulares, as terras devolutas e as minas. ,

Nessa planta serão indicadas as distancias kilometricas, contadas
do ponto de partida da estrada de ferro, a extensão dos: alinhamentos
rectos e bem asssim a origem, a extremidade, o desenvolvimento, o raio
c sentido das curvas.

O perfil longitudinal será feito na escala de 1 por 400 para as
alturas e de I por 4.000 para as distancias horizontaes, mostrando res-'
pcctivamente por linhas pretas e vermelhas q' terreno natural e as pla
taformas dos cortes e aterros, Indicará por .meio de tres linhas hori
zontaes, traçados abaixo do plano de comparação:

1. -As distancias kilometricas. contadas a partir da origem da es~·

trada de ferro.
Il . A extensão e indicação das rampas e contrarampns c extensão

dos patamares.
UI. A extensão dos alinhamentos rectos, o desenvolvimento e raio

das curvas.
No perfil longitudinal e na planta será indicada a posição das es

tações, paradas, obras de arte e vias de communícação transversaes.
2°. Perfis transversaes na escala de 1/'200 em numero sufficiente

para o calculo do-movimento de terras,
3°. Projecto de todas as obras de arte, necessarios para o estabelc

cimento da estrada, suas estações e dependencias e abastecimento de
agua ás locomotivas, incluindoos typos gcraes que forem adaptados.

Estes projectos se' comporão de projecções horizontaes e verticacs,
e de secções' transversaes e Iongitudinaes na escala' de 1/200.

4°. Plantas de todas as propriedades que fUI' necessaio adquirir
por meio de desapropriação.

5°. Relação das pontes, viadnctos. pontilhões e boeiros, com as
principaes dimensões, posição na linha, systerna de construcçãoe qnan
tidade de obra.

6°. Tabella da quantidade das cxcavações necessarias para exe
cutar-se o projecto, com indicação da classificação provavel e bem
assim a das distancias médias do transporte,

7°. 'I'abella dos alinhamentos c dos seus desenvolvimentos, raios
das curvas, inclinação e extensão das declividades.

8°. Cadernetas authentícas das notas das operações' topographícas,
geodesicas e astronomícas feitas no terreno.
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9°· Tabella dos preços compostos e elementares em que se basear o
orcamento .

, IO. Orçamento da despeza total elo estabelecimento da estrada, di-
vidido nas.segujntes classes :

1. Estudos definitivos e locacão da linha.
11. Movimento de terras. '
TIL 'Obras de arte correntes.
i V. Obras de arte espccíacs.
V. Superstructura das pontes,
Vi. Via permanente.
VIL Estaçõese edificios, orçada-cada uma separadamente cornos

accessorics necessários, officinas e abrigosde machinas e de carros.
VIII. Material rodante, mencionando-se especificadamente o. IlU

mero de locomotivas e de vehículos de todas as classes.
IX. Telegrapho electrico.
X. Administração, direcçâo e conducção dos trabalhos de con

struccão ,
-XI. Relatório geral e memoria dcscnptíva nãovsómente dos ter

renos atravessados pelo traçado da estrada, mas também da zona mais
dírectarnente'interessada. .

Neste relataria e memóriadescriptíva serão expostos com a possível
exactídãó a estatística 'da população e da producção, O trafego provavel
da estrada, O estado, a natureza e a fertilidade dos terrenos,' sua' aptidão
para as diversas culturas, as riquezas míneraes e florestaes, os terrenos
devolutos, a possibilidade e conveniencia do estabelecimento de nucleos
coloníaes, os caminhos convergentes á estrada de ferro ou os que convier
construir e os pontos mais convenientes para as estações.

IX

Procurar-se-há dar ás curvas o maior raio possível. O raio mínimo
será de 150 metros. A!l curvas dirigidas em sentidos contrarias deverão
ser separadas por uma tangente de dez metros pelo.menos.

A declividade máxima será de 2,5%
1 limite que só será attingido

em casos excepcionaes .
.A estrada será dividida em secções de serviço de locomotivas, pro

curando-se em cada uma destas uniformizar as condições technicas, de
modo a effectuar a melhor aproveitamento da força dos motores.

As rampas, contrarampas e patamares serão ligados por curvas
verticaes de raios c desenvolvimento convenientes-o

Toda rampa seguida de .coutrarampa será. separada' desta por um
patamar de 30 metros, pelo menos; nos tunneis e nas curvas de pequeno
raio.se evitará, o mais possível, o .emprego de fortes declives.

Sobre as' grandes pontes e viaductos metallicos bem comoá en
trada dessas obras" se procurará não empregar curva de pequeno raio ou:
fortes declividades, afim de evitar a producção de víbrações nocivas ás
juntas e articulações das diversas peças-o

As paradas e estações serão de preferencia.situadassobre porção da
linha em recta e de nível,
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x

A estrada será de via singela, mas terá os desvios e linhasauxiliares
que forem necessários para o movimento dos trens.

A distancia entre as faces internas dos trilhos será de 11ll,O.
As dimensões do perfil transversal serão sujeitas á approvação do

Governo.
As valetas longitudinaes terão as dimensões edeclive necessários

para dar prompto escoamento as aguas. . . .
A inclinaçãodos taludes doscortes e aterros será fixada em vista-da

altura destes e natureza' do terreno.

Xl

Nos tunneis, como nos viaductos inferiores, deverá ,haver um inter
vallo livre nunca menor de Il1l,50, de cada lado dos trilhos.

Além disso, haverá, de distanciaem distancia, no. interior dos. tun
ncís, nichosde abrigo.

As a.bert~ras dos 'poços de construcção e,::\,ien,~iIação .dos tunuçis
serão guarnecidos de um parapeito de alvenaria de dous. metros. de al
tura e não poderão ser feitos nas vias de communícação existentes.

XI!

A companhia empregará materiaes de boa qualidadena execução de
todas as obras e seguirá sempre as prescripções da arte, de modo que
obtenha construcçõcs perfeitamente sólidas.

O systema e dimensões das fundações Q1S obras de artescrno.fíxados
por occasião da execução, tendo em attenção a natureza do terreno: e
as pressões supportadas, por accórdoentre a companhia e o Governo.

A companhia será obrigada a ministrar os apparelhos e pessoal'ne
cessaria ás sondagens c fincamento de estacas de ensaios, etc;

XllI

A companhia construirá todos os -edíficíos edcpendenciasneees
sarios para que o trafego .se eüectue regularmente' e sem perigo para "a
segurança publica.

As estações conterão sala de espera, bilheteria,accommodações
para o agente, armazens para mercadorias, caixa de agua, latrina, mi
ctorios, rampas de carregamento e embarque de animaes,balancas, rc
logíos, lampcões, desvios,cruzamentos, chaves, sígnaes e cercas.'

As estações e paradas terão mobilia apropriada.
Os edíâeíoe das estações e paradas terão, dolàdo da, .. línhà, uma,

plataforma coberta para embarque e desembarque dos: passageiros"
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As estações e paradas terão dimensões de accordo C0111 a sua impor
tancía. O Governo poderá exigir que a companhia faça nas estações c
paradas os augrneutos reclamados pelas necessidades da lavoura, COI11~

merda e industria ..

XIV

o trem rodante compór-se-ha de locomotivas, nlimcntadorc,
(tcnders) de carros de I a e 2;1. classes para passageiros. de carros cspccíacs
para o serviço do correio, vagões de mercadorias, inclusive os .de gado,
lastro, freio c, finalmente, de carros para conducção de ferro, madeira,
etc., indicados no orçamento approvado.

Todo o material será construido COI11 os melhoramentos e commodi
dades que o progresso houver introduzido no serviço de transportes por
estradas de ferro e segundo o typo que fór adaptado de accordo com o
Governo.

O Governo poderá prohibir o emprego do material que não pre~

hencha.cstas condições.
A companhia deverá fornecer o trem rodante proporcionalrnente a

extensão de cada uma das secções em que se dividir a estrada e que,
a juizo, do Governo, deva ser aberta ao transito publico e, si nesta
secção, o trafego exigir! a juizo do fiscal por parte do Governo, maior
numero de locomotivas, carros de passageiros e vagões, do que pro
porcionalmente a ellas cabiam, a companhia será obrig-ada, dentro de
seis mezcs, depois de reconhecida aquella necessidade por parte do
Governo e dqlla scíente, a augmentar o numero de locomotivas, carros
de passageiros, vagões e mais material exigido pelo fiscal por parte do
Governo, comtanto que tal augmento fique dentro dos limites estabc
Iecidos 110 primeiro perlodo desta clausula.

A companhia incorrerá na multa de 2:000$ a 5:000$ por mez de
demora, além dos seis mezes que lhe são concedidos para o augrneuto
do trem rodante acima referido.

E si, passados seis mezes mais além do fixado para o augruen:o,
este não tiver sido feito, o Governo fornecerá o dito augmento do
material por conta da companhia.

XV

A companhia entregará ao Governo, sem indemuização algumq,
lagoa que inaugurar o trafego de cada secção da estrada, uma das linhas
telegraphicas que é obrigada a construir em toda a extensão da estrada,
responsabilizando-se ella pela guarda dos fios, postes e apparelhos ele
ctricos pertencentes ao mesmo Governo.

XVI

E' livre ao Governo, em todo ° tempo, mandar engenheiros de
sua confiança acompanhar os estudos e os trabalhos da construcção, afim
de examinar si são executadas com proticiencia, methodo c precisa
actívídade.
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XVII

Si; durante a execução ou ainda depois da terminação dos tra
balhos se vcríficar que qualquer obra não foi executada conforme as
regras 'de arte 1 o Governo poderá exig-ir da companhia a sua demolição
ou'" reconstruccão total ou parcial, ou fazel-a por administração á custa
da mesma companhia.

XVIII

Um anuo depois da terminação dos trabalhos, a companhia entre
gará ao Governo uma planta cadastral de toda a estrada. bem como
uma relação das estações e obras de arte, e um quadro demonstrativo
do custo da mesma estrada.

De toda e qualquer alteração ou acqulsícão ulterior, será também
enviada planta ao Governo.

XIX

Logo que a renda liquida exceder de 12 %. °Governo terá o di-o
rcito de exigir a reducção das tarifas de transporte.

Estas reducçõcs se effectuarão, principalmente, em tarifas diffe
renciaes para os grandes percursos e nas tarifas dos gcueros destinados
á exportação.

XX

Na época fixada para terminação da concessão, a estrada de ferro
c suas dcpcndencias deverão achar-se em bom 'estado de conservação.

Si 110 ultimo quinqucnuio da concessão da estrada esta fór des
curada, o Governo terá o direito de applicar a receita naquclle serviço.

XXI

Approvados os estudos definitivos de toda a estrada, será fixado o
preço médio kilometrico, de accórco com as seguintes subdi visões:

a) trabalhos preliminares:

b) movimento, de terras;
c) obras. de arte correntes ;
d) obras de arte especiaes ;

c) via permanente :

fJ estações, edificios c instaIlação do trafego;
g) cerca de linha;
h) linhas e apparelhos telegraphicos ;
i) material rodante.
Cujo total não poderá exceder o fixado na clausula II.

Poder Executivo - rçoç - Vol. Ll.
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XXIl

Na conformidade do prescripto na clausula anterior, serão
feitos á companhia pagamentos trírnensacs dos trabulhos executa
dos, mediante avaliações provisórias effectuadas pela Repartição Fe
deral de Fiscalização das Estradas de Ferro" Antes da approva
ção dos estudos definitivos de toda a estrada, as avaliações pro
visarias serão feitas segundo os estudos definitivos dos trechos ap
provados, respeitado o disposto na clausula 11.

XXlIl

A conservação das secções concluidas correrá por conta da com
panhia como constructora das obras, até que estejam acceitos toda
a linha de Formiga a Goyaz e o trecho de Araguary ao ponto de
ligação e autorizada pela Repartição Geral de Fiscalização das Es
tradas de Ferro e respectiva entrega ao trafego provísorio, de ac
córdo com o' horario proposto pela companhia e approvado pelo
Governo.

XXIV

E' concedidoa companhia:
\

a) o direito de desapropriar por utilidade publica, na f6rma
das leis em vigor, os terrenos e bemfeitonas necessários á con
srrucção da estrada ;..

b) a isenção dos direitos de importação para o material desti
nado á construcção da estrada e ao respectivo custeio durante o
prazo do arrendamento.

Sendo rederaes os serviços a cargo da companhia, está eUa
isenta do pagamento de impostos estaduaes e municipaes ,

XXV

Si no prazo marcado na clausula VI para a construcção das
estradas de ferro, que fazem o objecto deste contracto, elias não
estiverem termínadas.. a companhia pagará pelo excesso de prazo as
multas de:

.200$ por dia até quatro mezes , 400$ por dia de quatro a oito
mezes, e de I :000$ por dia de oito mezes em diante.

XXVI

A construcção das obras não poderá ser interrompida, e si o for
por mais de tres mezes, salvo caso de força maior a juizo do Governo,
caducara de pleno direito, independente de interpellação ou acção
judicial, o presente contracto, perdendo a companhia a caução de que
trata a clausula V.
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XXVII

435

A' medida que forem recebidas definitivamente as secções de
linha, serão ellas entregues á companhia para trafegal-as provisoria
mente, estabelecendo-se' os horarios e tarifas de accôrdo com o Go
vemo.

XXVIII

A fiscalização da estrada e de todos os serviços a cargo da
companhia será incumbida á Repartição Federal de Fiscalização das
Estradas de Ferro, devendo a companhia entrar annualmente para o
'I'hesouro Federal com a quantia de 50:000$, por semestres adiantados,
para as respectivas despezas,

XXIX

Verificada a fiel execução do contracto de construcção, será en
tregue á companhia, por occasíão do ultimo pagamento definitivo, a
caução depositada no Thcsouro Federal para garantia do mesmo
contracto, com excepçãc da irnportancia de 1.000:000$ em titulas
de 5 % juros ouro ao anno, que continuará retida como garantia da
execução do contracto de arrendamento.

XXX

As estradas de ferro a que se refere a clausula I serão arren
dadas á Companhia Estrada de Ferro de Goyaz por prazo que se
contará da data da conclusão de sua construcçâo e terminará em 3f de
dezembro de 1970.

Durante .este prazo, o trafego das estradas não poderá ser' inter
rompido, salvo caso de força maior, a juizo do Governo.

XXXI

o preço do arrendamento constará:
r. Das seguintes contribuições sobre a renda bruta em papel

moeda:
. a) 5 % da renda bruta logo que esta attingir a 2:000$ por

ldlometro j
b) IO % do excesso da renda bruta de 2:500$ a 4:00C$ por ki

lometro;
c) 15 % do excesso da renda bruta de 4:000$ a 4:500$ por ki

lometro j
d) 20 °ÍQ do excesso da renda bruta dC4:5oo$ a 5:000$ por ki

lometro ,
e) 2.) % do excesso da renda bruta sobre 5:000$ por kílometro.
II. Da contribuição de 20 0J0 da renda liquida que exceder a

1.000:000$, papel, por anno.
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XXXII

A 'companhia terá preferencía para a constmcção de seus pro
longamentos e rarnaes, em igualdade, de condições Com outros
concorreu tes.

XXXIII

Para os effeitos do contracto de arrendamento, saoconsicle
rados :

I. Como capital:

Uma somma inicial devidamente justificada pela companhia E:
approvada pelo Governo e as quantias autorizadas pelo Governo
para serem levadas a esta conta, na qual nenhuma quantia poderá
ser incluida sem que. preceda approvação do Governo e represente
despcza por elle previamente autorizada.

II o Como renda bruta :
A somma de todas as rendas ordínarias, extarordinarías e

eventuaes arrecadadas pela compadhia.
UI. Como despezade custeio:
Todas as que forem relativas ao trafego da estrada de ferro, a

conservação ordinária e extraordinária da linha, edifícios e suas
dependencias," á renovação do material fixo c rodante, ás resul
tantes de accidentes na estrada, roubos, incendíos, seguro e de
todos as casos de torça maior , ás de administração na ~Europ.;l ap
provadas pelo Governo e ás de fiscalização por parte deste.

IV. Como ,renda liquida:

A differcnça entre a renda bruta e as despezas de custeio, angomcn
tadas das contribuições pagas pela companhia como preço de arrenda
mento.uios termos da clausula XXXI 1 n. L

Determinar-se-ha a extensão das estradas de ferro arrendadas,
para o efTeito de fixar a renda bruta média kilometrica, computando-se
apenas a distancia real de centro de estação inicial a centro de
estação terminal, sem levar em conta os desvios 1 nem as linhas
duplas.

XXXIV

A tomada de contas para pagamento das contribuições de que
trata a clausula XXXI será feita por processo idcntico ao que vigorar
para O pagamento da garantia de juros. <

§ 1.0 'No primeiro semestre de cada anno a renda bruta arrecadada
será considerada, provisoriamente, como a metade da renda bruta
annual.

§ '2.0 A liquidação definitiva dascontribniçõcs devidas á Fa
zenda Nacional pelo arrendamento da estrada de ferro, -far-sc-ha na
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tomada de contas do segundo semestre de cada anuo, de accórdo com
a renda bruta de todo O anno ,

S 3.o Concluídas as tomadas de contas semestraes, a c0t?p~n~ia

recolherá ao Thesouro Federal, no prazo de la dias, as contribuições
de arrendamento a que se refere a clausula XXXI, que tiverem sido
apuradas.

xxxv

A companhia receberá a estrada de ferro e todas as suas depen
dencias pelo inventario que tiver sido org-anizado no. acto da acceitação
definitiva da estrada de ferro pelo Governo; ao qual serão sempre
accrescentados o material rodante e obras novas levados a conta de
capital e deduzido o material imprestavel que for substituído, a juizo
do Governo, lavrando-se termo da entrega.

Findo o arrendamento, a companhia entreg-ará a estrada de
ferro por esse inventario, com as modificações que houver soffrido du
rante o prazo do contracto ,

Servirá o mesmo inventario para os casos de encampação do
contracto de arrendamento c de occupação temporaría pelo Governo.

XXXVI

o Governo poderá occupar temporariamente a estrada. Neste
caso '!pagará á companhia urna indemnizaçâo igual á media da renda
liquida dos períodos correspondentes no quinquennio precedente á
occupação ou nos annos anteriores.. CaSO não haja ainda decorrido um
quinquennío, ou a média da renda liquida nos rnezes anteriores, caso
não haja ainda decorrido um anno.

XXXVII

o Governo poderá fazer a encampação do contracto depois de 3I de
dezembro de 1940.

A indernnização corresponderá, neste caso, a 25 % da renda
liquida média annual verificada no ultimo quinquennío, multiplicada
pelo numero de annos que faltarem para a terminação do arrendamento
e mais o capital fixado nos termos da .clausula XXXIII, deduzida delle
a competente amortização, calculada pela fórmula.

(r + 0,06)" - I
A =a

0,06
sendo A o capital primitiva, a a dotação annual da amortização e

a
n o numero de annos do contracto-r-r-ra taxa de amortização.

eA
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Fica entendido que a presente clausula só é appíicavel aos casos
ordinarios e que não abroga o direito de desapropriação. por utilidade
publica que tem o Estado.

XXXVIII

A companhia obriga-se a admittir e manter trafego mutuo .cornas
emprezas de viação rerrca e fluvial c, bem assim, com a Repartição
Geral dos Telegraphos, na fórma das leis c dos regulamentos em vigor
e de conformidade com as normas adaptadas na Estrada de Ferro
Central do Brazil; e a estabelecer percurso mutuo com as estradas de
ferro, a que fór applicavel, conforme as disposições adaptadas Das
estradas de ferro de Santos a Jundiahy e Paulista, submettendo os
respectivos accôrdos á approvação do Governo.

XXXIX

A companhia obriga-se a fundar nucIeos coloniaes, pelo menos um
em cada trecho de 100 l.ilometros, de accórdo com os onus e vantagens
estabelecidos para o serviço de. povoamento do s610, no decreto
n. 6.455, de 19 de abril de 1907. Os planos desses núcleos serão
apresentados ao Governo para a necessaria approvação, dentro de deus
annos contados da entrega ao trafego das linhas arrendadas.

XL

o Governo reserva-se o direito de fazer executar pela companhia
ou por conta della, durante o prazo do arrendamento, as alterações e
novas obras, cuja necessidade a expcncncía haja indicado em relação
a segurança publica, policia da estrada de ferro ou ao .trafego,

XLI

A companhia fica obrigada a augmentar o material rodante em
qualquer época, desde que este se torne insufficicnte para attendcr ao
desenvolvimento do trafeg-o, comprehendidos os carros destinados ex
clusivamcnte ao transporte de gado em pé ..

XLII

Todas as indemnizações e despezas motivadas pela construcção ,
conservação, trafego e reparação da estrada de ferro correrão, ex..
cluslvamente , sem excepção, por conta da companhia.
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XLIII

439

A companhia obriga-se a cumprir as disposições do regulamento
de 26 de abril de 1857, e, bem assim, quaesquer outras da mesma na
tureza, que forem adaptadas para segurança e policia das estradas de
ferro, uma vez que não contrariem as presentes clausulas.

XLIV

A companhia é obrigada a conservar com cuidado e durante todo
o tempo do arrendamento e a manter em estado de preencherem per
feitamente o seu destino, tanto a estrada de ferro c SUas dependencías,
como o material rodante, sob pena de multa, ou de ser a conservação
feita pelo Governo á custa da -companhia.

No caso de interrupção do trafego, excedente de 30 dias conse
cutivos, por motivo não justificado, o Governo terá o direito de impor
uma multa por dia de interrupção igual a renda liquida do mesmo dia
no anno anterior, e restabelecerá o trafego, correndo as despesas por
conta da companhia. .

XLV

Durante o tempo do arrendamento, o Governo não concederá
ncnhupla estrada de ferro dentro de uma zona de 20 kilometros para
cada Jado do eixo da estrada e na mesma direcção desta. O Governo
reserva-se o direito de conceder estradas que, tendo o mesmo ponto
de partida e direcções diversas, possam approximar-se até cruzar a linha
concedida, comtanto que dentro da referida zona não recebam generos
ou passageiros.

XLVI

Os preços dos transportes serão fixados em tarifas approvadas pelo
Governo, não podendo exceder os dos meios ordinários de conducção
ao tempo da organização das mesmas tarifas. As tarifas serão revistas,
pelo menos, de rrcs em tres annos, a contar da data da approvação,
por determinação do Governo, tendo principalmente em vista favorecer
a producção nacional.

XLVII

PeJos preços fixados nessas tarifas, a companhia será obrigada a
transportar, constantemente, com cuidado, exactidão e presteza, as
mercadorias de qualquer natureza, os passageiros e <:LS suas bagagens,
os anrrnaes dorncstícos e outros, e os valores que lhe forem confiados.
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XLVIII

A companhia poderá fczer todos os transportes por preços infe
riores aos das tarifas approvadas pelo Governo : mas de modo geral e
sem excepção, quer em prejuízo, quer em fa-vor de quem quer que seja.
Estas baixas de preço se farão effectivas com o consentimento do Go
verno, sendo o publico avisado por meio de aununcios affixados nas
estações e insertos nos jornaes.

Si a companhia fizer transporte por preço inferior aos das tarifas,
sem aquelle prévio consentimento, O Governo poderá applicar a mesma
reducçao a todos os transportes de egual categoria, isto é, pertencentes
zi mesma classe da tarifa, e os preços assim reduzidos não tornarão a
ser elevados, COmo no caso de ,prévio consentimento do Governo, sem
autorização expressa deste, avisando-se o publico com um mez, pelo
menos, de antecedencia.

As reducçôcs concedidas a indigentes não poderão dar logur á
appliração deste artigo.

XLIX

A companhia obriga-se a transportar gratuitamente:

r", os colonos e immigrantes, suas bagagens, ferramentas, uten..
silios e instrumentos agrarios ;

2°, as semnente, os adubos chimicos e as plantas enviadas por auto
ridades Icderaes, estacoaes e municipaes, ou sociedades agricolas. para
serem gratuitamente distribuidas pelos lavradores, e os antmaes repro
duetores, bem e01110 os objectos destinados a exposições e feiras de ín
teresse publico;

3°, nas malas do Correio e seus conductores, o pessoal encarre
gado por parte do Governo do serviço da linha telegraphica e o respe
ctivo material, bem como quaesquer sommas de dinheiro pertencentes
ao Thesouro Federal ou ao Estado, sendo os transportes effectuados em
Carros especialmente adaptados para esse fim.

. Seti'i.o transportados corn abatimento de 50c sobre os preços das
tarifas :

1°, as autoridades, escoltas poJiciaes e suas respectivas bagageee,
quando forem em diligencia ;
: 2 0

, munição de guerra e qualquer numero de soldados do exercito
e da guarda nacional ou da policia com seus officiaes e respectiva ba
gagem, quando mandados, a serviço do Governo, a qualquer parte da
linha, dada ordem para tal fim pelo mesmo Governo, pelo governador
do Estado ou outras autoridades que para isso forem autorizadas;

3°, todos os gcncros, de qualquer natureza que sejam pelo Governo
ôu pelo governador do Estado enviados para attender aos soccorros
públicos exigidos pela secca, inundações, peste, guerra ou outra cala
midade publica, bem como materiaes destinados a serviços publicas de
aguas e esgotos, installaçôes hydro-electricas e apparelhos apertei
coados para' a indusjria agrícola, pecuária e mineira.
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Todos os mais passageiros e cargas do Governo geral ou dos Es
tados, não especificados acima, serão transportados com abatimento de
]50/". Terão também abatimento de IS% os transportes de materiaes
que se destinarem á construcção c custeio dos ramaes e prolongamento
da própria estrada e destinados ás obras publicas dos municípios ser
vidos pela estrada.

Sempre que o Governo exigir, em círcumstancias extraordinárias,
a companhia porá as suas ordens todo os meios de transporte de que
dispuzer. Neste caso, o Governo, si o preferir, pagará a companhia o
que fór convencionado pelo uso da estrada e todo o seu material, não
excendendo O valor da renda média de período 'identico nos ultimas
tres annos.

L

o Governo poderá fazer, depois de ouvida a companhia, concessão
.de ramaes para uso particular, partindo das estações ou de qualquer
ponto da linha arrendada, sem que a companhia tenha direito a qual
.quer lndemnízacao, salvo si houver augmento eventual de despeza de
conservação.

Todas as obras derinitivas ou provisórias necessárias, para obter
neste. caso a segurança do trafego, serão feitas sem onus para a compa
panhia .

LI

Ficará a companhia consfituida em mora ipso jure e obrigada
por !SSO ao pagamento do juro de 9 % ao anno , si não pagar dentro de
IO dias das tomadas de contas as quotas de arrendamento ele que trata
a clausula XXXI, ou si não pagar dentro, de Ia elias do inicio do
semestre a respectiva quota Eie fiscalização de que trata a clausula
XXVIII, ou si não pagar dentro ele IO dias da entrega da guia de reco
lhimento e as multas que lhe forem impostas de acccordo com este
decreto.

LIl

Sempre que o Governo entender, extraordinariamente, man
dará inspeccionar o estado das linhas, suas dependencias c material
rodante.

O representante do Governo será acompanhado pelo da arrenda
tarin e estes escolherão desde logo um dcsempatador, decidindo da
sorte entre os dous nomes indicados, um pelo representante do Go
verno .c outro pelo da arrendataria, casa não chegue a um accOrdo.
Desta inspecção Iavrai--sc-ha um termo, consignando-se os serviços a
fazer, afim de as-egurar a boa conservação da estrada e resrularidadc
elo trafego, bem como lixando os prazos em que elles J.evcgl ser exc
curados.

/\. arrendatária fica obrigada a dar cumprimento ao que lhe foi
determinado neste termo c nas prazos estatuídos. Não o fazendo será
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multada c novos prazos serão marcados pelo Governo. A falta de cum
primento dentro desses novos ,iprazos será punida com a rescisão do con
tracto celebrado nos termos Geste decreto.

LIII

A companhia obriga-se:

l°, a exhibir , sempre que lhe for exigido, os livros de receita e
despeza do custeio dá estrada e seu movimento, a prestar todos os
esclarecimentos e informações que lhe forem reclamados pelo Governo
em relação ao trafego da mesma estrada pela Repartição Federal de
Fiscalização de Estradas de Ferro' ou quacsquer tunccionarios dclla ,
competentemente autorizados; c, bem assim, a entregar semestral
mente áquella repartição o relatório circumstanciado dos trabalhos em
construcçâo e da cstatistica do trafego, abrangendo as despezas do
custeio 'Convenientemente especificadas e o peso, volume, natureza ~

qualidade da" mercadorias que transportar, com declaração das oisran
cias médias por ellas percorridas, da receita de cada uma das estações
e da estatística de passageiros, sendo estes devidamente classificados,
podendo o Governo, quando entender conveniente, .indicar modelo,
para as informações que a companhia tem de lhe prestar regularmente j

2'>, acceitar como definitiva e sem recursos a decisão do Governo
sobre as questões que se suscitarem relativamente ao uso reciproco das
estradas de ferro que lhe pertencerem ou á outra cmpreza , ficando enten
dido qUE:: qualquer accordo que celebrar não prejudicara o direito do
Governo ao c-eame das respectivas estipulações e á modificação desta, si
entender que são oflensivas aos interesses da União.

3°, a submctter á approvação do Governo, antes do começ,? do
trafego, o quadro dos seus empregados c a tabclln dos respectivos
vencimcntos , dependendo igualmente qualquer alteração posterior de
autorização e approvação do mesmo Governo.

LIV

Pela inobservancla de qualquer das presentes clausulas, para a qual
não se tenha cominado pena especial, poderá o Governo impor multa
de soo$ até 10:000$ C O dobro nas rcincidcncías.

LV

A renda bruta da companhia c a caução feita como garantia do
arrendamento, a que se refere a clausula XXIX, respondem pelo paga
mento das contribuições e multas estipuladas no presente contracto.

No caso de atrazo, o pagnmento das contribuições c muitas será
cobrado cxecutlvarncntc, nos termos do art. 52, lettras Q e c parte
V do decreto n. 3.08+ de 5 de novembro de 1898,



xcros })O PODER EXECUTI\'O

LVI

4·í3

Francisco Sá.

Si, decorridos os prazos fixados llO presente contracto, não quizcr°Governo prorogal-os. poderá de pleno direito declarar caduco o
ccntracto, independente de interpellação ou acção judicial.

LVII

A companhia não poderá transferir o presente contracto de :OIJ
strucçâo e de arrendamento ou parte delle, sem prévia autorização do
G"verno.

LVIlI

No caso de desaccórdo entre o Governo e a companhia sobre a
intelligencia das presentes clausulas, será esta decidida por arbitres
nomeados um pero Governo c outro pela companhia.

LIX

A companhia, organizada de accórdc com as leis c regulamentos
emvvigor , terá representante ou domicilio legal na República.

As duvidas ou questões que se suscitarem entre ella e o Governo
ou entre ella e os particulares, cxtranhos a intclligcncia das presentes
clausulas, serão resolvidas cc accordo com a legislação brazileira e
pelos tribunaes brazilcircs.

LX

A estrada de ferro, incluindo as estações, offlcinas, deposites e
mais edifícios, dependencias e bernfeitorias e todo o material fixo e
rodante, assim como o material em serviço do almoxarifado, preciso
para differentes misteres do trafego e devendo corresponder ás neces
sidades de um trimestre, reverterão para o domínio da União, sem
indenmização alguma, finjo o prazo de arrendamento, em 3[ de
dezembro ele [970.

LXI

o contracto a que se refere o presente decreto deverá ser assignado
dentro de trmta dias da sua publicação, sob pena de ficar clle sem
efleíto.

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1909.
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DECRETO N. 7 .563 ~ DE 23 DE SETE~IBRO nrs I9ü9

Approva os estudos definitivos do prolongamento da Estrada ele Ferro Oeste ele

ATinasentre Bornjn rdim c Falcão. autoriza a conclusão da construcção do pro

Jongumcnto da mesma estrada entre Rio Claro c Angra dos Reis c dá outras

providcnclas ,

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização constante do art. I6, n . IX, da lei n. 2.050, de 31 de
dezembro de 1908, decreta:

Art. 1. 0 Ficam approvados os estudos definitivos do prolonga
mento da Estrada de Ferro Oeste de Minas entre Bomjardim e Falcão.

Art. 2.0 Fica autorizada a conclusão da construcçno do prolonga
mento da mesma Estrada de Ferro Oeste de Minas entre Rio Claro e
Angra dos Reis, devendo proceder-se desde já aos estudos necessarios
para julgar' da possibilidade e conveniencia de ser adaptada a bitola
larga na linha de Barra Mansa a Angra dos Reis.

Art. _3. 0 Os trabalhos a que se referem os artigos anteriores ficam a
cargo da directoria da Estrada de Ferro Oeste de Minas e os planos são
os que com este baixam, assignados pelo director geral de Obras e
Viação da Secretaria de Estado do Ministerio da Viação e Obras Pu
blicas.

Rio de Janeiro, 23 de setembro de Ig09, 88° da Independencia e
2 I o da RepuÉliC:l.

NILO PEÇANHA.

Francisco Sá.

Sr. Presidente da República - O decreto n . 7.033, de 16 de julho
de J908, determinou a construcção de uma linha ferrea ligando os
Estados de Minas Geraes e Rio de Janeiro, constituida pelo' prolon
e-~l11el1to do ramal da Estrada de Ferro Oeste de Minas do Ribeirão
vermelho a Carrancas, em direcçãc ao ramal de Barra Mansa a Cedro.

Dos estudos a que então se procedeu foi reconhecida como mais
conveniente a passagem em Bomjardirn, sendo em seguida atacada a
construcçâo até este ponto. Para fixar o traçado de Bomjardim em
diante foi necessário cuidadoso exame do terreno, que apresenta especial
topographia entre Bornjardim e a garganta da Mantiqueira. Desse tra
balho resultaram os estudos definitivos e o orçamento que a este acom
panham, parecendo que satisfazem a uma linha de condições econornícas
e technicas apropriadas ao futuro trafego.

A partir da garganta da Mantiqueira. o prolongamento da Estrada
de Ferro Oeste de Minas coniprehcnde o trecho quasi concluído até
Falcão, com Q extensão de 33 kilometros, o trecho em trafego de Falcão
a Rio Claro, com 13.:1- ki.ornctros, e finalmente o trecho a 'concluir de
Rio Claro a Angra dos Reis com a extensão de 6.5 kilometros. Os or
çamentos e planos do que falta construir constam dos ducurnentos an
nexos.



xcros no PODER EXECU'fI\'O

Esse prolongamento da Oeste faz parte de uma concessão federal,
que foi adquirida pelo Governo por escriptura de venda de 6 de julho
de 19D::i, de todo Dacervo da antiga Companhia Oeste de Minas, con
stante das linhasem trafego e em construcção .

Fazendo o Governo acquísíçãcde semelhante rede de viação ferrea,
parece de urgente conveníencla promover a conclusão dos trabalhos
realizados em virtude de decretos anteriores e que sem esta providencia
poscrao ficar inutilizados. A linha procurando o porto de Angra, além
de estabelecer ligação conveniente entre os Estados de Minas e Rio de
janeiro, apresenta mneguveis vantagens de caracter estratcgíco.

Acontece ainda parecer conveniente o estudo do prolongamento da
mesma linha em rumo léste até encontrar Itacurussá, no prolongamento
da Estrada de Ferro Central do Brazil.

Desta f6rma consegue-se também uma ccmmunicação com o porto
do Rio de Janeiro, acccntuando-sc as vantagens estratégicas e maisainda
as industriaes e commerciaes, sobretudo as que dizem respeito a tran
sporte de gado, que poderá Com mais facilidade ser exportado dirccta
mente das regiões de criação no interior de Minas e de Goynz ,

O systema de ligaçõesassim projectado abrirá aos transportes feitos
pela Estrada de Ferro Central do Brazil umnovo escoadouro, via Barra
Mansa, Angra, Itacurussá, alliviando porventura a pesada linha da
Serra do filar de um excesso de trafego que ella não comportaria em
condições cconomicas ,

Estes fundamentos parece-me, Sr. Presidente, justificarem o pro
jecto de decreto que tenho a honra de submetter á approvação de V, Ex.

'Rlo de Janeiro, 23 de setembro de I909·- Francisco Sá.

DECRETO N. 7.566 - DE 23 DE Se'!'E:\IIlRO DE 1901)

Cr~a nas cnpüacs dos Estudos da Rcpuofíca Escobs de Aprendizes Aruüccs , para

o ensino proríssíonat primaria e gl"éltuito

O Presidente da República dos Estados Unidos do J3razil, em exe
cução da lei n. 1,606, de 29 de dezembro de 1906:

Considerando:

, ..que o augrneuto constante da, população das cidades exige que se
t.1cllLte ás classes proletárias os meios de vencer as dífliculdades sempre
crescentes da Iucta pela cxistcncla i

que para isso se torna necessario , não só habilitar os filhos dos
desfavorecidos ela Iortuna com o indispensavci preparo technico e intel
lectual,. com~ f~%el-os, adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os
afastara da OCIOSidade Ignorante, escola do VICIO e do crime'

que é um dos primeiros deveres do Governo da República formar
cídacõcs úteis à NaÇ<.1.o:
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Decreta:
Art. 1. o Em cada uma das capltaes dos Estados da RepubJica o

Governo Federal manterá, por intermédio do Mínisterio da Agricultura,
Indústria e Commcrcio, uma Escola de Aprendizes Artifices, destinada
ao ensino profissional primario gratuito.

Paragrapho unico. Estas escolas serão installadas em edifícios per
tencentes á Uníão, existentes e disponíveis nos Estados, ou em outros
que pelosgovernos locaesforemcedidospermanentementepara o mesmo
fim.

Art. z.e Nas Escolas de Aprendizes Artífices, custeadas pela União,
se procurará formar operarias e contra-mestres, ministrando-se o ensino
pratico e os conhecimentos technicos necessaríos aos menores que pre
tenderem aprender um oflicio, havendo para isso ate o numero de cinco
officinas de trabalho manual ou rnccanico que forem mais conve
nientes e necessarias no Estado em que funccionar a escola, consultadas,
quanto possível, as especialidades das industrias locacs.

Paragrapho unico. Estas offlcinas e outras, a juizo do Governo,
ir-se-hão installando á medida que a capacidade do prédio-escolar, o
numero de alumnos e demais clrcumstancias o permittircm.

Art. 3.0 O curso de officinas durará o tempo que for marcado no
respectivo prograrnma, approvado pelo ministro, sendo o regirnen da
escola o de externato, funccíonacdo das Ia horas da manhã ás 4 horas
da tarde.

Art. 4.0 Cada escola terá um director, um escripturario, tantos
mestres de offlcinas quantos sejam necessários e um porteiro continuo.

§ 1.0 O cfi.rector será nomeado por decreto e vencerá 4:800$ an
nuacs.

§2.0 O escripturario e o porteiro-continuo serão nomeados por
portaria do ministro, vcnccn.ío o primeiro 3 :000$ e o ultimo 1.800$
annuaes,

S3.0 Os mestres de offícinas serão contractados por tempo não ex
cedente a quatro annos, vencendo 200$ mensaes além da quota a que se
refere o. art. I I do presente decreto.

Art. 5. o As Escolas de Aprendizes Artífices receberão tantos
educandos quantos comporte o respectivo predio .

Art. 6. o Serão admittidos os individuas que o requererem dentro
do prazo marcado para a matricula e que possuírem os seguintes requi
sitos, preferidos os desfavorecidos da fortuna:

a) idade de IO anuos no minino e de I;i anuos no maximo ;
b) não sortrcr O candidato molestia infecto contagiosa, nem ter

defeitos que o impossibilitem para o aprendizado de offlcio.
§ I. o A prova desses r~quisitos se fará por meio de certidão ou

attestado passado por autondade competente.
S 2. o A prova de ser o candidato destituído de recursos será feita

por attestação de pessoas idoneas , a juizo do director , que poderá dis
pensal-a quando conhecer pessoalmente as condições do requerente á
matricula.

Art. 7. o A cada requerente será apenas facultada a aprendizagem
de um s6 officito, consultada a respectiva aptidão e inclinação.
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Art. 8." Haverá em cada Escola de Aprendizes Artífices dous cursos
nocturnos: pnmarío, obrigatorio para os alumnos qu~ não. souberem
ler escrever e contar, e outro de desenho, tambem obrigatorio, para os
alu~lllos que carecerem dessa disciplina para o exercício satisfactório do
ameia que aprenderem.

Art. 9. v Os cursos uoctnrnos, primario e de desenho ficarão a
cargo do director da escola.
. Art. TO. Constituirá renda da escola o producto dos artefactos que
sahircm de suas oílicinas ,

§ I. c Esta renda será arrecadada pelo director da escola, que com
ella satisfará a compra de materiaes necessários para os trabalhos das
officinas.

S 2. o Semestralmente o dircctor dará balanço na receita e despeza
das officinas e recolhera o saldo â Caixa Economíca ou Colleetoria
Federal para o destino consignado no artigo seguinte.

}\rt. I I. A renda liquiclà de cada ofllcina será repartida em 15
quotas iguacs, das quaes uma pertencerá ao director, quatro ao respectivo
mestre e Ia serão distribuídas por todos os alumnos da ofücína, em
premias, conforme o grilo de adeantamento de cada um e respectiva
aptidão.

Art. 12. Haverá annualmcnte uma exposição dos artefactos das
oílicinas da escola, para o julgamento do grão de udeanramento dos
alumnos e distribuição elos premies aos mesmos.

Art. 13. A commissão julgadora para a distribuição dos premias a
que se referem os arts. I I e 12 será formada pelo dírector da escola, o
mestre da respectiva ofllcina e O inspcctor agrícola do districto.

Art. 14. No regimento interno elas escolas, que será opportuna
mente expedido pelo ministro, serão estabelecidas as attribuições e de
veres elos empregados. as disposições referentes: á administração da es
cola e das officiuas e outras necessárias para seu regular funccionamento.

Art. 15. Os prograrnrnas para os cursos serão formulados pelo
respectivo uírector, de accordo com os mestres das officinaa, e submet
tidos á approvacao do ministro.

Art. 16. As Escolas ele Aprendizes Artífices fundadas c custeadas
pelos Estados, Municipalidades ou associações particulares, modeladas
pelo typo das de que trata o presente decreto, poderão gozar de sub
venç io da União, marcada pelo ministro, tendo em vista a verba que
fôr consignada para esse effeíto no orçamento do Ministério da Agri
cultura, lndustria e Commercio.

Art. 17. Aos inspectores agricolas compete, dentro dos respectivos
districtos, a fiscalização das Escolas de Aprendizes Artífices custeadas
ou subvencionadas pela União.

Art. 18. Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 23 de setembro ele 1909, 88° da Indcpendencia e
21 0 da República.

NILO PEÇANIIA.

A. Candido Rodrigues.
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DECRETO N. 7.564 - DE 23 DE SETE~mH.O DE 1909

Crca a Admínlstraçno de Correio>; de 4" classe no Tcrritorio do Acre c abre o cre

dito de 102 :880$ p~tr<t a sua instnllação

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brnz!l, usando
da autorização que lhe confere o n. XXXVI do art. 16 da lei n. 2.050,
de 31 de dezembro de 1908, decreta:

Art._ 1.° Fica creada uma Administração de Correios. de 4!L classe.
no Territorio do Acre, devendo ser os vencimentrs do respectivo pes
soal duplos dos fixados para as administrações daquella categoria, de
accórdo com a tabella que com este baixa, rubricada pelo ministro da
Viação c Obras Publicas.

Art. 2.° As primeiras nomeações serão de competencia do Governo
e do director geral dos Correios.

Art. 3.° lcico aberto ao '\1inisterio da Viação c Obras Publicas O
credito de cento c dous contos, oitocentos e oitenta c oito mil réis
(I02:8SB$) para installar a referida administração. de accórdo com a
exposição feita pelo mesmo Ministério.

Rio ele Janeiro, 23 de setembro de 19°9, 8Bo da Independencia c
21° da República.

NILO PEÇAi\ILL

Francisco Sá.

SI'. Presidente da Repubjíca.c- A lei n. 2.050, de 3 I de dezembro
de 1908, em o n. XXXVI, do art. 16, autorizou V. Ex. a abrir O cre
dito necessario para installar uma administração de correios de 4" classe
no Territorio do Acre, devendo ser os vencimentos do respectivo pes
scalcduplos dos fixados para as administrações daquella categoria.

O incremento da população, naquelle territorio, e o conseqüente
desenvolvimento. das relações commerciaes, e dos diversos serviços ad
ministrativos, impõem cada vez mais a necessidade da referida adminis
tração de correios que devidamente provida de agencias, como órgãos
indispensáveis, virá satisfazer convcniencias dos alludidos serviços faci
litar as relações economicas e obviar o contrabando postal, ora alli ine
vitavel.

A administração de que se trata, deverá cornprehender, além das
agencias que, situadas no territorio, fazem parte actualrnente da Admí
.ntstração dos Correios do Amazonas, as 13 seguintes, correspondentes
a pontos notáveis do mesmo territorio, ou por consideração de ordem
economica, ou por serem a sede de serviços fiscaes c termos judiciários
creados pelo decreto n. 6.901, de -:6 de março de 1908: Igarapé da
Bahia, Porto Acre, .vlontevidéo, Bagaço, Remanso, Liberdade, Bom
Destino, Alto Acre, Villa 'Thaumaturgc, Villa Seabra, Oriente, Barce
lona e Nova Olinda.
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Montam a 102: ggo$, conforme a djscriminacão abaixo, as despesas
a cffectuar com a mesma administração no trimestre final do corrente
anuo:

Gratificação da administração propriamente dita .....
(u'atificacôes regulamentares. . .
13 ag-entc~ da administrnçâo, a 250$ mensacs.
Ajuda de custo e passagens .
Conducçâo de malas .
Correios ambulantes.. . .. _ .
Aluguel de casas. . .
I\lo\;cis .....
Evennncs ..

12:130$000
10:000$000
9:75°$000

10:000$000
36: 000$000
7: 000$000

10:000$000
3: 00 0$000
5:0 0 0 $ 0 0 0

1O'J : 880$000

A vista do exposto, tenho a honra de submcttcr á assígnatura ele
V. E.'\. projccto de decreto declarando crcada a administração postal
de 4" classe do Territorio do Acre e abrindo o credito necessário á
sua installação .

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1909.- Francisco SÚ.

Tabella de vencimentos do pessoal da Administração dos Correios
do Acre, a «ue se refere o art. 1° do decreto 11. 7.564, desta' data :

".1 Administrador.... . .
I Contador .
] T'hesoureiro (inclusive 400$ para

quebras) .
Offíclal. . .
Porteiro... . . . . . . . . .
Amanuense .

2 Praticantes a 2:Bcu$ooo...
I Praticante de 2" classe ..
S Carteiros a 2:800$000 ..
1 Carteiro de ~" classe ...
I Servente, diaria do 5$000.
l Dito de 2" classe, diaria de 3$DOO.

8:000$oOü
6:000$000

4: 8oo$ CYJO

3: 600$000
;):200$000
3: 2 0 0$000
5:600$000

1:4°°$000
8:4"°$000
J :400$000
1 :825$000
I: 095$000

48: ,S20$OOO

Além desses vencimentos, o pessoal designado em commíssão para
servir na administração perceberá uma gratificação fixada pelo director
geral dos Correios, de accórdo com o regulamento.

Competem aos agentes os vencimentos de 3:000$ annunes, até a
approvação de nova tabella de classificação das ngcncias postaes.

Rio de janeiro, 33 de setembro de Jf)üg.-F1'ancisco Sá.

Poder Executivo - T909 - vol . l l
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DECRETO N. 7.565 - DE 23 DE SETE:MllH.O DE J909

Abre ao Mínisterío da Viação c Obras Publicas o credito de 1.000:000,) para

execução de mcdída s contra os cüeíros da sccca 110S Jsstados do Norte.

o- Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização que lhe confere o 11. XXVI do art. 16 da lei 11.2.050,
â: 31 de dezembro de 1908, decreta:

Artigo unico . Fica aberto ao Minlstcrio da Viação e Obras Pu
blicas o credito ele 1.o:x):oo).$, para a execução das medidas contra
os effeitos da secca nos Estados do Norte, especificados no 11. XXV
do mesmo artigo da referida lei.

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 19J), 880 ela Indcpendencia e
21 0 da República.

NILO PEÇANI-IA.

Francisco Sá.

Sr. Presidente da República - A frequente renovação das seccas,
que devastam uma extensa região do norte do paiz c que ainda neste
momento enchem de angustiosas apprc.icnsões o espírito de uma parte
de sua POPUlaÇ<10, reclama dos poderes publicas providencias imrncdiatas
que Jcudam ás urgenclas presentes e attenuem os cffeitos das calami
dades futuras.

Si não é licito esperar da acção official, nem dos inexgotaveis re
cursos da solidariedade humana, a cxtincção de uma fatalidade climatolo
gica, seria, entretanto, prova de absoluta incapacidade não saber mino
rar-lhe as deploraveis consequcncias, nem aproveitar a cxpcncncía que,
nesse sentido, se tem realizado, com proveito, em outros paizes, igual
mente desafortunados.

Não póde a Nação ser indifferente ao anniquillamento de forças
productoras que, em periodos norrnaes, em regiões dotadas de maravi
lhosa fertilidade, trazem avultada contri buíçãc para a riqueza publica e
para a elevação dos nossos saldos no commercio internacional. Menos
justificável seria que, ao mesmo passo que se não poupam sacrifícios para
povoar de colonos estrangeiros o nosso território, se deixem inhabilitar
pela miséria ou perecer de fome compatriotas nossos, de uma raça la
boríosa, paciente e sobria. « Calcula-se, diz em um parecer apresentado
ao Club de Engenharia, o Sr engenheiro Raymundo Pereira da Silva,
que nestes ultimes 30 annos a zona situada entre os rios Parnahyba e
S. Francisco tem perdido mais de 2.000.000 de habitantes mortos de fome
e diversas molestias, que esta provoca. Por outro lado, avalia-se em
nunca menos de 10.000 o numero de pessoas sacrificadas annualmcnte,
nas florestas do Pará e do Amazonas.

Si addicionarmos o numero dos que emigram para o sul, veremos
que anda em mais de s.soo.ooo habitantes a perda da população dos
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Estados do Norte, e isto não levando em conta a tlecendencia de toda
essa g·entc em tão largo período. ))

E' certo que, desde o .tempo do Irnperiovse te?l PFe~ccl~pa~o o
Governo da Nação de acudir a esse grande iufortunio, ja distribuindo
soccorros na hora da crise, já cmprchcuccndo obras que melhorem as
condicões de resistencia das zonas flagelladas.

Mas, os auxilies da primeira espécie, prestados em distribuição de
esmolas, não produzem beneficio duradouro, nem impedem abusos pre
judiciaes ao T'hesouro e as classes soffredoras, e a execução de obras
não se tem feito de modo systematíco e permanente, obedecendo a um
plano cuja continuidade se impuzesse ás administrações successtvas. O
Poder Legislativo, é justiça reconhecel-o , tem habilitado o Governo
com as autorizações uecessarias para organizar o serviço regu!ar de
construcçâo de açudes, poços, barrng'ens submersas, estradas de terro e
outras vias de communicacão, e auxilias á iniciativa particular para os
emprehcntímcnros que caibam nas forças desta.

Providencias administrativas foram iniciadas de accordo com
aquelle pensamento; e para executal-as, organizou-se. além da. com
missão de açudes e irrigação que já existiu, uma superil1tendencl~ das
obras contra os effeitos elas seccas. Mas esta, apezar dos louva..vem m
tuitos da sua creaçâo, não pode realizar o propósito do legIslador,
tendo sido parte do seu pessoal distruhido para com missões estranhas
ao serviço, para que fôra creado ,

O credito de 2.000:000$, consignado na lei de despeza do exer
cicio ele 1908, para as obras contra as seccas, foi dispcndido, em sua
qnasí totalidade, na importancia c1e I ·999: ;;93$833 .

f}ú verba orçamentaria do actual exercício restava, somente, findo
o primeiro semestre, um saldo não superior a 166:000$000.

Entretanto, desde algum tempo esteve quasi completamente sus
pensa a construcção de açudes; as estradas de ferro elo norte tiveram
moroso progresso; °estabelecimento de canaes ele irrigação foi inter
rarncntc abandonado; perfuraram-se alguns poços de real utilidade,
mas de .escasso supprimento para regiões agrícolas extensas; cogitou-se
de ensaiar a lavoura secca, mas como houvesse morrido, antes de 111l~

ciados os trabalhos, o engenheiro a quem aquelta comrnissão tora
dada. não mais se cuidou de executar aquella parte, aliás de resultados
incertos, do plano administrativo.

Desde o inicio do seu 'Governo ordenou V. Ex. que fosse dada
inteira execução á lei, construindo-se açudes e poços c im!2rimilldo~se

actividade aos trabalhos das estradas de ferro. E isto se está fazendo
na medida dos escassos recursos orçamentários que restaram ao actual
Governo.

E' premente, porém, a necessidade de dar maior impulso e desen
volvimento áquelle serviço, afim de proporcionar trabalho ás popula
ções que a secca está açoitando dos seus lares, e de dotar de melhora
mentos utels, permanentes, as regiões periodicamente sujeitas ti cala
midade.

Quanto ás estradas de ferro, estão em andamento. cujo resultado
me apressarei a submetter á apreciação de V. Ex. estudos e exames
que perrnittam atacar, com os menores onus possíveis para o T'hesouro,
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a construcção dos prolongamentos, de algumas, nos Estados de
Alagoas, Pernambuco, Parahyba, Ceará e Piauhy ; e proseguem os
trabalhos já contractados das de Bahia, Rio Grande do Norte e Ma
ranhão.

Quanto aos açudes, ha alguns estudados e que podem ser com
grande beneficio publico, construidos em Ceará, Rio Grande do Norte
e Parahyba ,

E' de esperar que o Congresso Nacional, na lei de orçamento
para o futuro exercicio, habilite o Governo com os meios necessarios
para a realização dessas providencias naquelle período.

Mas, para dar, desde já, efficaz impulso ás obras a que me referi,
c ás que a urgcucta da situação reclamar, está o Poder Executivo auto
rizado pelo n. XXV, do art. r6 da lei 2.0,SO, ele 31 de dezembro de
11)08, a tomar as medidas proprias para attenuar tanto quanto possível,
os clfeitos das seccas nos Estados do norte, e para estas, além das de
que tratam os ns. XLlI e XLIII do mesmo artigo a despender até
a quantia de 1.. 000:000$000.

Sendo pensamento de V. Ex. utilizar-se daquella autorização
tenho a honra de accôrdo com o exposto, de submettcr a approvação
de V. Ex. O projecto de decreto que abre o credito consignado na
lei.

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1909.-Fl'nncü·co Sa.

DECRETO N. 7.567-DE 25 DE SETE.1lllRO DE 1909

Concede autonxaçao ú Companhia Estrada de Ferro Santa Catharma para íuuc

ciouar <la Rcpublicu

o Presidente da República dos Estados Unidos do Bruzil attendendo
ao'que requereu a Companhia Estrada de Ferro Santa Catharina, devi
dainente representada, decreta.:

Artigo unico, E' concedida autorização á Companhia Estrada de
Ferro Santa Catharina para funccionar na Republica com os estatutos
que apresentou, mediante as clausulas que a este acompanham, assi
gnadas pelo ministro de Estado da Agricuttura, Industria e Commercio,
e ficando a mesma companhia obrigada. a cumprir as formalidades exi
gidas pela legislação em vig-or.

Rio de janeiro, 25 de setembro de 190~), 88° da Iudependeucia e
21° da República.

NILO PEÇANIlA.

A. Candido Rirtrignes,
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Clausulas que acompanham o decreto n . 7.567, desta data

A Companhia Estrada de Ferro Santa Cathnrina é obrigada a ter
um representante no Brazil, com plenos e illimitados poderes para tra
tar c definitivamente resolver as questões que se suscitarem quer com
o Governo, quer com particulares, podendo ser demandado c receber
citação inicial pela companhia.

Ir

Todos os actos que praticar 110 Brazil ficarão sujeitos unicamente
ás respectivas leis e regulamentos e a jurisdlcçâo de seus tribunncs ju
dicianos ou administrativos, sem que em tempo algum possa a rele
rida companhia reclamar qualquer excepção fundada em seus estatutos,
cujas disposições não poderão servir de base para qualquer rccla
mação concernente a execução das obras ou serviços a que cucs se
referem.

IJI

Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que
a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos. Ser-lhe-há cassa
da a autorização para ínnccionar na Republica si infringir esta clausula.

IV

Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do prin
cipio de se achar a companhia sujeita és dísposíções do direito nacio
nal que regem as sociedades anonyrnas.

V

A infracção de qualquer das clausulas para a qual não esteja
omminada pena especial sera punida COIll a multa de I .000$ a 5:000$
, na caso de reincidencia, pela cassação da autorização concedida pelo

decreto em virtude do qual baixam as presentes clausulas.

Rio de Janeiro, 2$ de setembro de 1909. --.!L Candido Ice..
drigues.
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Estatu.tos da, Co:rnpan.h.ia.. das Estradas de
Ferro Ca,tharinenses

Sociedade anonyma em Berlim

PARTE I

DISPOSIÇÕES GERAES

17irma

Art. I. o A sociedade anonyma gyrara sob a firma ele Santa Ka
thar'ina-Eisenbalzna-AktiengeselLschajt (em portuguez: Companhia das
Estradas de Ferro Catharincnses, sociedade anonyma) e terá a sua sede
em Berlim.

Fim

Art. 2. 0 A sociedade tem por fim construir, pór em trafego e ex
plorar uma estrada de ferro de Hummonía a Blurnenau, no Estado de
Santa Catharina, Brazil , bem como todas as linhas que tiverem con
nexâo cem ella ,

Para conseguir ou promover este fim, a sociedade poderá:
a) dar de arrendamento a exploração de toda a estrada de ferro ou

~~t~~~'l~~~~~ea~lâ~ 1t:~!1:~ ~~ ~~~1~;~~a~l~troSJ ou tomar de arrendamento

b) adquirir concessões para construir, por em trafego e explorar
linhas de prolongamento, secundarias, rnmaes e de juncções ;

c) adquirir bens de raiz e privilegias de minas ou outros direitos
quaesqucr e utilizal-os ;

d) construir, apparclhar e explorar, por si ou por outros. portos e
armazéns, assim como dal-os e tomal-os de arrendamento;

e) estabelecer, adquirir, explorar, dar ou tomar de arrendamento e
alienar todas .as demais mstallaçôes e casas que julgar convenientes para
conseguir este fim c também interessar- se nas cmprczas de outros, em
qualquer fórma permittida pela leí.

Duração

Art. 3. c A duração da sociedade não é limitada.

Publicações

Art. 4.° Todas as publicações que a sociedade tenha de fazer serão
insertas no Dcntschcr Iceicnsmue.gcr (em portuauez: Diario 0.Dicial do
Imperio illlemão) Para que as publicações scjrm consideradas como
devidamente feitas bastara um s6 annuncio, salvo se a lei ou antes es
tatutos prescreverem que a publicação seja feita mais de uma vez.
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Além disso, a sociedade inserirá as suas publicações em mais dons
diários de Berlim, sem que destes ultimas annuncios dependa a validade
das publicações.

As mesmas serão feitas pela dircctoria em todos os casos que não
forem da cornpetencia do conselho fiscal, segundo os presentes estatutos
e nas formas nelles prescriptas,

PARTE II

DO CAPITAL SOCIAL, Acç6ES E ACCIQNISTAS

Capital social

Art. 5.° O capital social é de 400.000 marcos e está dividido
em 400 acções de 1.000 marcos cada uma. Na occasíão da fundação
da sociedade será paga em dinheiro ou em notas do Banco do Im
perio a quarta do valor nominal dessas acções. A chamada das en
tradas restantes será feita pela dircctoria com antecedencia de uma
semana, pelo menos, em virtude da resolução respectiva do conselho
fiscal.

Cada accão será annotada no livro de acções da sociedade.
O conselho fiscal poderá resolver que das acções, ainda não in

tegralmente pagas sejam expedidos titulas provisorios nominativos.
As acções a emittir depois de effectuado o seu pagamento intc

gral, I\'3crlio ao portador.
Até que sejam ernittidos titulas provisórios ou acçõcs, a identidade

dos accionistas será reconhecida pela annotação respectiva no livro. de
acçõcs, á qual devem elles referir-se.

Augmenso

Art. 6.° No caso de augmento do capital social JS acções poderão
ser erníttidas por um valor superior ao valor nominal. U valor no
rninal e O valor mínimo por que as acções podem ser emittidas serão
fixados pela assembtca uera l. Todas as demais disposições serão feitas
pelo conselho fiscal. As novas acções serão também ao portador,
salvo si a assembléa geral resolver cousa diversa.

O conselho fiscal poderá resolver que pelo tempo que decorrer
desde os preparos da ernpreza até ao começo da sua inteira exploração
sejam pagos aos accionistas 4 c etc juros sobre as acções ; mas o paga
mento desses juros cessará desde o 31 de.dezembro de I909, o mais
tardar.

Condominos

Art. 7. o Si uma mesma acção pertencer a varias pessoas, estas só
poderão exercer por meio de um representante commum, os direitos
que por ella lhes correspondam.
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Conpons

Art. 8. o Cada acção estará acompanhada de coupons por IO annos ;
decorrido este tempo, novos cowpons por 10 annos com talão serão
entregues aos respectivos possuidores, contra a entrega do talão; e isto
se repetirá de 10 em 10 annos.

A fórma e o teor das acções, coupons e talões serão, fixados pelo
conselho fiscal. >

Títulos de substituição; invalidade

Art. 9. 0 Si, em couscquencia de deterioração, ou de estragos,
acçõcs, coupons, ou talões não se prestarem mais para circular, ficando,
porém, as suas partes essenciaes tão bem conservadas que se possam
ler o seu teor essencial e reconhecer os seus distinctivos, a directoria ex
pedirá e entregará novos titulas identicos, contra a entrega dos titules
deteriorados ou estragados" As dcspezas serão pagas c adcantadas por
aquelle que os tiver entregue para serem renovndos .

As acçôes extraviadas ou destruidas serão declaradas invalidas. na
conformidade elas disposições leg'<lcs ..A 110\".1 accão expedida e111 substi
tuiçâo da acçáo declarada uul!n, terá o rncsrco numero c os dizeres:
(.{. allcln güttígc zwci-c Austcrtigung» (em portucuca : <i segunda via uni
camente valida ))) . _As despczas do processo e as da confecção do 110VO
titulo serão satisfeitas e adeantadas pelo interessado.

Caducidade

Art. 10. Os coupons que não forem apresentados para pagamento,
dentro de quatro an nos depois do 3 I de dezembro seguinte ao dia do
seu vencimento, caducarão em beneficio ela sociedade. 1\ invalidade de
uma acção importará também a caducidade de qualquer acção pelos
coupons ainda 11:1.0 vencidos"

\ Não serão publicados 05 talões deteriorados ou extraviados que
leram declarados invalidas.

Novos coupons não serão entregues ao portador do talão, si o pos
suidor da aceno se oppuzcr á sua entrega. Neste caso, os novos coupons
deverão ser entregues ao possuidor da acçáo, si olle apresentar O titulo
original.

PARTE !lI

DOS fllLHETES :\0 PORT,\J)OR

Bilhetes ao portador

Art. r I. A sociedade poderá emltür bilhetes ao portador e obri
g-ações cornmerciaes, até á concurrencia do capital de. acções de que clla
então dispuzer.
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PARTE IV

DA AD:J1E\ISTRAÇKo

Art. I2. Os órgãos da. sociedade são:

aj a dírectcria ;
b o conselho fiscal;
c a assemblca geral.

_\) IH DIRECTORIA

Nomeação

-B7

Art. 'I~. i\ directoria compor-se-be de UIl1 ou mais membros, con
forme o conselho fiscal o resolver.

Os membros da dircctoria serão eleitos pelo conselho fiscal, lavrando
se auto por tabellião. O conselho fiscal poderá revocar a qualquer
tempo os membros da directoria," sem prejuízo das remunerações que
lhes compitam pelos contractos leitos com elles.

Os emolumentos a dar aos membros da directoria, os quaes podem
tambcm consistir em uma parte dos lucros liquidas que ficarem depois
de feitos todos os descontos e reservas, serão fixados pelo conselho
fiscal c assentados no livro de dcspezas do negocio.

~) conselho fiscal poderá tambem nomear substitutos dos membros
da directoría .

Representação

Art. q. Todas as declarações que tenham de ser obrigatorlas para
a sociedade, serão feitas, si a directoria for composta de um membro,
por este sn e, si a directoria for composta de vários membros, por dous
destes membros ou por um membro e um procurador conjuntamente,
ou, em ambos os casos, por dous procuradores conjuntamente. Os
substitutos dos membros da dircctoria serão considerados iguaes aos
membros ordinários, quanto á faculdade de representar 3 sociedade.

O conselho fiscal poderá tambem conferir a um dentre varíos mem
bros da directoria o direito de fazer independentemente declarações que
tcem de ser obrígatorías para a sociedade.

A assignatura da sociedade será feita additando os que tiverem o
uso da firma as suas assígnaturas autog'raphas á firma escripta, estam
pada ou impressa ela sociedade; os procuradores deverão ajuntar-lhe
umas palavras que indiquem a procuração.

Procnrtulores

Art. '5. A dh-ectoria não poderá nomear procuradores e íactorcs
para exercer toda .a.industria da sociedade, sem consentimento elo con
selho fiscal.
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Instrucções

Art. 16, O conselho fiscal poderá demarcar a esphera de acção de
varias membros do dircctoria e estabelecer instrucções por escripto para
a directoria, sendo esta obrigada a serzuil-as ,

. A directoria fica obrigada a assi~tir ás reuniões do conselho fiscal,
ainda que não tenha recebido convite especial.

B) no CONSELHO FISCAL

Numero

Art. 17. O conselho fiscal compor-se-Ira, pelo menos, de tres e,
quando muito, de sete membros eleitos pela assembléa geral,

Depois da primeira nova eleição do conselho fiscal, sahirá cada vez
na assembléa geral ordinária um numero sufllciente dos seus membros,
para que o tempo do exercício de cada membro acabe, o mais tardar,
na quarta nsscmblea geral ordinana celebrada depois da eleição delle ,
Destas sabidas decidirá a sorte, até que o turno de sabidas fique deter
minado pelo tempo do cargo,

Os membros que sabem podem ser reeleitos.
Si, por qualquer motivo, um membro se retirar antes de terminar

o tempo do seu cargo, não é necessário preceder-se á eleição de
um substituto, antes de reunir-se a proxtma assembléa geral ordinária,
comtanto que tres membros, pelo menos, fiquem exercendo o seu
cargo. Nàs eleições de substitutos dos membros que se retirarem antes
de findar o tempo do seu cargo, a eleição só será feita para o resto
desse tempo.

A cada membro do conselho fiscal assiste o direito de renunciar o
seu cargo, dando aviso á dircctoria. Si a renuncia se fizer íntcmpesü
vamentc, o membro ficará responsável pelos. prejuízos que disso
resultarem.

Mudanças

Art. I1L Qualquer mudança que houver nas pessoas elos membros
do conselho fiscal, deverá ser publicada imrnediatamcnte 110 Deiüschcr
Reichsanecioer pela dírcctoria ; esta rcmctteré tambem ::IS mesmas pu
blicações á Repartiçâo do Registro do Commercio ,

Presidente

Art. 19. O conselho fiscal elegerá anüualmente, por simples
maioria de votos, dentre os seus membros, um presidente e um vice
presidente, irnrnediatamente depois da assemblea geral ordlnaria. pelos
membros do conselho fiscal que no fim da mesma estiverem presentes,
sem que isto torne necessária a convocação do conselho fiscal para nova
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sessão. O presidente, o vice-presidente e os membros provarão a iden
tidade de suas pessoas, pelos autos da sua eleição ou por uma certidão
passada em virtude dos mesmos, por tabellião ou judicialmente. O vice
presidente terá as mesmas attnbuições qne o presidente. não sendo
elle obrigado a jnstifical-as, quando fizer as vezes deste -.Em caso de
vaga de algum destes cargos durante o anno commercía., proceder
se-ha irnmediatamente a nova eleição.

Si os dous presidentes estiverem impedidos de exercer as suas fun
cções, serão substituidos no' exercício das mesmas pelo membro mais
velho do conselho fiscal, emquanto existirem esses impedimentos.

Resoluções

Art. '20. O conselho fiscal será convocado pelo presidente sempre
que os negocias o exijam. O mesmo deverá scr convocado dentro de
uma semana, si dous membros, pelo menos, ou a directoria o pedir por
cscripto ao presidente. Na convocação declarar-se-hão a ordem do dia,
o loaar e a hora da reunião.

Das reuniões lavrar-se-hão autos que serão assíguedos pelo membro
que as presidir.

O conselho fiscal poderá tomar resoluções, quando tres membros,
pelo menos, estiverem presentes, e ainda, si não for possivel convidar
opportunamcnte os membros residentes ióru do imperio allemão. Nos
G.1S0S urgentes é licito tomarem-se resoluções por meio de votação por
cscripto p,u tclegrnphka. 1\ cada membro do conselho fiscal será remet
tida CÓpIa do mito, si elIe assim O requerer.

As resoluções serão tornadas por maioria ele votos. No empate de
cidirá O voto elo presidente, excepto tratando-se de cleíçõcs. 1\ estas
será applica vcl o art. 2W', § 3°.

Attríuuções

/\.1'1. 2 r. Ao conselho fiscal compete fiscalizar a gestão dos negocias
da sociedade em todos os ramos' da adrninistraçâo e para isso in
formar-se da marcha dos ncgocios da sociedade, podendo em qualquer
tempo exigir que seja informado sobre esses assumptos pela directoria,
e, por si ou por alguns membros por cllc designados, tomar coníic
cimento dos livros e papeis da sociedade, bem Coma examinar o estado
da caixa e as cxistenclas de valores e mercadorias. Compete-lhe
examinar as contas nnuuaes e balanços e os projectos relativos á distri
buição dos lucros, informando de tudo isso a asscmblca geral.

O mesmo convocará uma aascmblca geral, todas as vezes que os
interesses da sociedade o exijam.

Especialmente compete ao conselho fiscal :

a) resolver sobre a acquisição, alienação c oneração de prédios, si
o valor do objecto'exceder a 50.000 marcos e não tratando-se de predíos
destinados á construcção da estrada de ferro ;
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b) approvar as novas construcções e importantes reconstmcçõcs
propostas pela directoria, si o valor do objecto exceder a 50. ooo
marcos'

c) ~pprovar contractos de arrendamento e de locação a celebrar por
mais de um anuo ou si os juros forem superiores a 6.000 marcos an
nuaes ;

d) approvar quaesquer outros contractos que imponham á sociedade
obrigações por um tempo superior a .tres nnnos ;

e) approvar empréstimos e 'a emissão ele bilhetes ao portador e
obrigações cornmerciaes ;

J) estabelecer as bases por que se deve reger a exploração da
estrada de ferro c as ernprezas industriaes que com ella estiverem em
connexãoj

g) estabelecer as bases por que se devem adquirir, utilizar e alienar
bens de raiz e prtvíiegtce de minas;

Ir) approvar O orçamento da administração apresentado pela di
rcctoria ;

i) resolver sobre a coüocação do fundo de renovação e do fundo
especial de reserva, bem como sobre as quantias de dinheiro que não
forem necessárias para exercer a industr.ia da sociedade.

Além disso, o conselho fiscal poderá determinar, por meio de in
struções gemes OLl especiaes, aquelles ncsocíos que, antes de serem
ajustados, precisem da approvacão do mesmo conselho fiscal ou da de
untas aLI membros eleitos do seu seio.

Gratificação

Art. 22. As despezas feitas com O desempenho dos seus cargos
serão reembolsadas aos membros do conselho fiscal, especialmente as
despezas de viagem, para as quaes poderão ser lixadas quantias certas
a pagar de uma vez. A distribuição pelos membros do conselho
fiscal, da parte dos lucros liquidas que lhes pertence segundo o art. 33,
será determinada pelo mesmo conselho, por resolução tomada pela
maioria.

Por trabalhos extraordinarios de algum dos seus membros, o con
selho fiscal poderá resolver que lhe seja paga uma gTatificação extraor
dlnaria.

Declaração por escripto

Art. 23. Todas as declarações por escripto do conselho fiscal
serão assignadas com a firma da sociedade e com as palavras Der
Auf';iclttsrat (em portugucz : o conselho fiscal), additando-se com a
assignatura autographa do presidente ou de quem as suas. vezes
fizer.
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c) DA ASSEillBLÊA GERAL

Direito de votar

4Gi

Arl. :L\-. Nas assembléns geracs o direito de votar será exercido
segundo os valores nominaes das acçôes ,

Cada accionista terá o direito de assistir á assembléa geral. Para
poderem votar na assembléa geral ou apresentarem requerimentos,. será
necessarto que no terceiro dia antes da asscmblea geral, até, ás 3 horas
ela tarde o mais tardar e, si esse dia for domingo ou dia feriado g'cral,
reconhecido pelo _Governo, no dia util precedente a esse dia, os aceto
nistas apresentem ú caixa ela sociedade ou em outros pontos designados
pelo conselho fiscal e indicados no respectivo anuuncio :

a) uma relação feita em duplicata e ordenada aritluueticamente, dos
numeras das acçôes destinadas a assistir á mesma assemblca ; e que

b) depositem as suas accôes ou os respectivos recibos de deposito
passados pelo Banco do Império ou pelo Banco da Associação de
Caixas de Berlim, deixando-as ali até ao fim da assernbléa geral

Os accionistas poderão também satisfazer o requisito da lettra b,
depositando as acçõcs em mãos de um tabeliião allernão e apresentando
á sociedade o respectivo recibo passado por ellc, devendo o mesmo re
cibo manifestar que a restituição das referidas accões só poderá fazer-se
contra entrega desse mesmo recibo. E' excusado fazer-se menção dessa
circumstancia no respectivo annuncio, ainda que se faça menção de
outras pontos de deposito.

Para que, fóra as representações Iegaes, um accionista seja rc
prcsentado na assembléa geral, será necessária e bastante a exliiblção de
uma procuração por escripto. As sociedades commcrcíaes, em COITI

mandita e por acçõcs, associações, sociedades de responsabilidade li
mitada, bem como grcmíos e pessoas jurídicas do direito publico serão
validamente representadas por um representante legal ou por um pro
curador, ainda que .para obrigar aos representados seja nccesssnrta a
declaração collcctiva de varios.

CO/lvocaçc'ío

Art. 25· A assembléa geral será convocada por meio de annnncíos
insertos nos diários.

Para as assemuléns gemes que tenham de celebrar-se em Berlim, a
directoria ou o conselho fiscal convocará os accionistas por meio ele um
annuncio inserto uma vez no Dentscher Icetchsaneeigev, A publicação
deve fazer-se no décimo nono dia antes do dia marcado para assembléa
geral, o mais tardar e, sendo este dia doming-o ou dia feriado reco
nhecido pelo Governo, no dia util precedente a. esse dia, o mais
tardar.

O fim para O qual é convocada a assembléa geral devera indicar-se
no annuncio , Apresentando-se à assemblea geral um requeriruento
relativo á modificação dos estatutos da sociedade, deverá o teor essencial
dessa modificação requerida Ser inserto no mesmo annuncio .
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A assembléa geral poderá tomar resolucóes, embora o nnuuncio da
ordem do dia fosse publicado urna semana antes eleexpirar o prazo para
fazer-se os depósitos e nas resoluções que não podem tomar-se por
simples maioria de votos, duas eernanas antes de expirar o mesmo
prazo.

Quaesquer defeitos da f6rma e prazo da convccacão ficam sanados,
quando todas as acções estiverem representadas na assemblca geral c se
esses defeitos não forem censurados por um accíontstn presente por
declaração lavrada nas notas de tabelliâo ,

Assembléa geral

Art. 26. A assernbléa geral será celebrada dentro dos primeiros
seis rnezcs de cada armocommercial com o fim :

I 0, de apresentar-se-lhe o relata rio da directoria e do conselho
fiscal, sobre o estado da sociedade e sobre os resultados do anuo coní
mercial decorrido;

2°, de fixar o balanço e a conta de lucros e perdas para o anuo
commercial decorrido;

3°, de exonerar os membros da directoria e do conselho .fiscal;
4(1, de resolver sobre a distribuição dos lucros;
50, de eleger membros do conselho fiscal;
60

, de tomar resoluções sobre quaesquer outros objectos annun
dados a tempo.

Art,.. 27. Assembléas genles cxtraordiuanas serão convocadas pela
dírectorià ou pelo conselho fiscal todas as vezes que os interesses da so
ciedade o exijam.

Igualmente accionistas cujas acçõcs juntas representem a vigésima
parte do capital social, terão o direito de exigir que uma assernbléa
geral seja convocada ou que sejam annunciados assumptos para serem
discutidos e resolvidos. Para este effeito dirigirão um requerimento por
escrípto á sociedade, com indicação do fim e dos motivos. Si o pedido
não for satisfeito nem pela directoría nem pelo conselho fiscal, o juizo
de direito na séde da sociedade poderá autorizar os accionistas que ti
verem feito o mesmo requerimento, a convocar a assernbléa geral ou a
annunciar o respectivo assumpto. Desta autorização deverá fazer-se
menção no convocatarlo ou no annuücio. A asscmbléa geral resolverá
sobre si as despezas hão de correr por conta della.

Presidencia

Art. 28. A assembíéa geral será presidida pelo presidente do con
selho fiscal ou por quem as suas vezes fizer e IlO impedimento de um e
outro, por qualquer membro do conselho fiscal, designados pejos
membros presentes do mesmo conselho. Si nenhum for designado, a
assembléa será dirigida por um membro da dircctoria. Si nenhum delles
estiver presente, a asscmbléa elegerá o presidente.



ACTOS »0 PODER EXECUTIVO 463

Os assumptos da ordem do dia serão discutidos na ordem que vem
no respectivo annuncio, salvo si a assernbléa geral resolver cousa diversa.

O modo de votar será determinado pelo presidente. As eleições, si
não se fizerem por acc.amaçao unanimc, far-se-hão por meio de listas,
tambem por simples maioria de votos. Si a pessoa a eleger não obtiver
esta miaoria no primeiro escrutínio, Iar-se-ha um segundo escrutínio
entre as duas pessoas mais votadas. No caso de empate no segundo
escrutinio decidirá a sorte.

As resoluções da assembléa geral serão tomadas por simples
maioria de votos entrados na urna, salvo si a lei ou os presentes esta
tutos dispuzerem outra COUSa. No caso de empate, o requerimento será
considerado como rejeitado.

Na asscmbíéa geral será organizado um rol dos accionístas pre
sentes ou dos representantes de accionistas, com indicação dos seus
nomes e domicilias, bem como da importancia das acçõcs representadas
por cada um. Este rol será feito patente antes da primeira votação ; o
mesmo será asstgnado pelo presidente.

Acta

Art. 29. Da assembléa geral será redigida por tabellião uma acta
que conterá os resultados das resoluções nella tomadas e á qual ajuntar
se-lia o rol dos que estiverem presentes. E' excusado ajuntarem-se á
neta as procurações que foram exhibidas.

Moâificação dos estatutos

Ar1. 30. A modificação do objectoda empreza, a dissolução da
sociedade, bem como a utilização dos haveres da sociedade por meio de
alienação da totalidade elos mesmos haveres (arts. 303 a 306 elo Codígo
Commercial) s6 poderão ser resolvidas por uma maioria de tres quartas
partes, pelo menos, dos votos recolhidos na urna ..

O augmento do capital social por meio de emissão de novas acções
$6 poderá ser resolvido por um maioria que abranja as tres quartas
partes do capital social existente.

Outras modificações e additamentos aos estatutos poderão ser re
solvidos por dons terços dos votos recolhidos na urna, salvo si' a lei
prescrever terminantemente outra maioria.

PARTE V

no BALANÇO, DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS, E FUNDO DE RESERVA

Anno conunerciat

Art. 3I. O anuo comruerclal é o anno commum. O primeiro anno
da sociedade corre desde o dia da inscnpção da sociedade no registro
cornmercial até o dia 3[ de dezembro de 1906.
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Art. 3'2. A organização do balanço, contas i1nl1UaCS c inventario
.será feito no fim de cada aUIlO connuercial, de, courormidadc COrT:i. os
principios mercantis e as disposições legues.

Dentro dos cinco primeiros mexes do annc commcrcial, a directorla
deverá apresentar ao conselho fiscal o balanço para o anno commcrclal
decorrido, a conta de lucros e perdas e um relatado sobre o estado dos
haveres e as condições da sociedade . Ao conselho fiscal incumbe exa
minar e verificar o que lhe Iór apresentado pela directoria e submettel-o
á approvacão da assembléa geral.

O balanço e a conta de lucros e perdas, bem como o relataria da
directoria com as observações do conselho fiscal ficarão patentes no cs
críptorío da sociedade, para os accionistas delles tomarem conhecimcnto ,
durante as duas ultimas semanas antes do dia, durante o qual as acçôcs
tiverem de ser depositadas para a assemblóa geral.

O balanço e a conta de lucros e perdas serão, depois de verificados
pela assembléa geral, publicados no Deutscher Reíchstnizeiçcr pela
dírcctoria .

Isislribuiçãc dos lucros

Art. 33. Dos-lucros Iiquidos da sociedade que ficarem depois de
deduzidos todos os descontos e reservas, entrarão 5 o,/o, no fundo de
reserva. Então, os accíornstas rcccberso uma parte dos lucreis, até 4 o/f>
elo valor nominal das acções, Do saldo que então ficar o conselho fiscal
nerceberá 8 "I», como parte dos lucros ; o resto será distribuído pelas
àcções, sa,lvo SI a sociedade resolver applical-o a formar reservas extra
ordinaria~ que serão isentas de pagar quacsqucr tantos por cento ou
applícal-O á beneücícncla.

Essas partes dos lucros serão pagas aos accionistas a _~I de julho
de cada an110, o mais tardar, pelas caixas indicadas cada vez pela
dircctoria.

Fundo de resen'a legal

Art. 34. O fundo de reserva prcsc-ípto pelas leis serve para fazer
face a qualquer perda que resultar do balanço. As entradas estabelecidas
no art. 33 cessarão, quando e todas as vezes que o mesmo fundo tiver
attlngtdo a décima parte do capital social.

Uma collocaçáo especial do mesmo fundo não 6 necessária.

Fundo de rcnovaçao

Art. 35. Será formado um funde de renovação destinado a fazer
face ás despezas da constante renovação da construcçâo superior e
também de algumas das suas partes e do material rolante, si se tratar
de substituir locomotivas, tcndcrs e carros c as partes de que são
compostos. As entradas para o fundo de renovação serão tomadas das
receitas do serviço de exploração e fixadas pelo conselho fiscal, con,
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orme as necessidades que huover, de cinco a cinco annos, em percen
tagens do valor material rolante existente e da construcção superior.
Ao mesmo fundo serão appítcados tambem os productce da venda do
material usado e os juros desse mesmo fundo de renovação. Quando o
fundo de renovação for superior a quinta parte do referido valor que
servirá de base para a fixação das entradas, annuaes, não só haverá
nenhuma entrada para esse anno, corno também os productos dos mate
riaes vendidos, bem como os juros do fundo de renovação entrarão nas
receitas do serviço de exploração.

A importancia do fundo de renovação deverá ser collocada
em valores que vencem juros 1 conforme o ordenar o conselho fiscal.

Fundo especial de reserva

Art. 36. Deverá fornecer-se 11m fundo especial de reserva destinado
a fazer face ás despezas que forem occasíonadas por aconteímentos na
turaes cxcepcícnaes , accidentes de importantacia , mortes e lesões de
pessoas, bem como pela deterioração de cousns alheias occorrida no
serviço de exploração de estrada de ferro. As entradas para esse fundo
especial preferirüo a quaesqucr outras e serão separadas dos lucros. As
mesmas serão. fixadas de cinco a cinco annos , conforme a necessidade
pelo conselho fiscal. Também lhe serão applicados os juros do próprio
fundo especial. Quando este fundo tiver aug-ncntadc, até a concurrencm
de um .certo valor elas installações da estrada de ferro, determinado pelo
conselho fiscal, poderão cessar as entradas, emquanto subsistir essa
valor.

A importancia deste fundo será collocada em valores que vencem
-mos, conforme o ordenar o conselho fiscal.

PARTE VI

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇKo DA SOC[lWAJ)E

Art. 37. No caso de dissolução da sociedade, a asscmbléa geral
que resolver a dissolução determinará o modo de oflcctuar a liquidação,
elegendo os liquidantes. A distribuição pelos .accionístas far-se-ha contra
recibo passado nas acções apresentadas. Para receberem as ímportanclas
que lhes couberem, os accionistas serão chamados duas vezes por meio
de annuncios nos diários, com intervallo de um mez entre um e outro
aununcio . As importancias que não forem cobradas dentro de seis mezes
a contar do dia do ultimo annuncio , serão depositadas nas caixas pu
blicas de depositas. Terminada a liquidação, os liquidantes apresentarão
a conta final á asse-nbléa geral, pedindo qne sejam exonerados por
ella.

Poéçr g'{ccutivo - 1909- '(01. lI.
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PARTE VII

DISPOSIÇÕES TRANSITaRIAS

Art. 38. lmrnedíatamentc depois de fundada a sociedade anonyma,
celebrar-se-na a primeira asscrnbléa geral, na lagar onde essa se realizou,
independentemente de convite Ou de publicação da ordem do dia. Esta
assembléa fixará o numero de membros do conselho fiscal, elegendo-os;
desviando-se do principio geral estabelecido no art. 13, elle fixará o
numera de membros da primeira dircctoria, nomeando-os.

Art. 39. O primeiro conselho fiscal da sociedade só poderá re
clamar a remuneração estabelecida no art. 33, si tiver sido resolvida
por aquella assernbléa geral com cuja terminação coincida o fim do
prazo por que o primeiro conselho fiscal foi eleito.

Art. 40. Serão por conta dos fundadores da sociedade todas as
despezas que se fizerem com a fundação da mesma, tacs como emolu
mentos de tabellião ou judiciários, sellos e contribuições pela fundação
da sociedade, subscnj-ção e emissão das acções.

Rio de Janeiro, I de agosto de 1909,- F. T. Intieffíer ,

Rodolpho Damm, traductor publico interino ela Camara de Blu
menau, na íérma da lei, etc.

Certifico que pelo Sr. Schefller, engenheiro de la classe, me foram
apresentados os dous documentos que.a este vão juntos, cscriptos no
idioma nllemão, para traduzir para a lingua vernacula, cuja trnduccâo
é do teor seguinte: '

Primeiro documento

Oitenta e sete. Gen. Doze, 262/114. Empregaram-se 520 marcos
de seno para o orjginal. Contaram-se um marco e 50 pícnnígs de scllo
para esta cópia legalizada juridicamente com taxa judicial. Berlim, 14
de novembro de 1908.- Hcínricti, cartoraric, como escrivão de juizo.
O tratado seguinte: N. I .672 do registro de uotariado para O anno de
1907. Autoado em Berlim, aos 28 dias de outubro de 1907. A pedido
da dírectoría da sociedade anonyma em Berlim debaixo da firma: So
ciedade Anonyma Estrada de Ferro Santa Catharina, o abaixo assí
gnado, conselheiro de justiça Dr. Paulo Haendly, residente em Berlim,
notário no distrícto do Tribunal da Camara Real, no dia de hoje, foi
vindo á sala elas sessões do Banco Allernão íDnuscn Bank), situado á
rua do Canhoneiras ns. 22 e 23 da mesma cidade, para lavrar a acta
da assernbléa geral cxtraordinaria dos accionistas da mencionada socie
dade, convocada para a referido logar, hoje, ás II 1/2 horas da manhã.
Na assembléa geral compareceram: I. Da dire-toria da sociedade:
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1°, O Sr. Carlos Bergrnann, assessor de justiça, aposentado, residente
em Berlim; 2°, o Sr. consnl doutor em jnrisprudcncia Carlos. Góes,
residente em Berlim. 11. Do conselho de nispecção da sociedade:
1°. O Sr. director Luiz Roland Luedke, residente em Grunewald ; 2°,
o Sr. banqueiro Luiz Delbrueck, residente em Berlim; 3°, o Sr. Vi
ctor '1011 Kranold, effectivo conselheiro-mor privado do governo e prc
sidente da Directoría das Estradas de Ferro, aposentado, residente em
Berlim. UI. Dos accionistas da sociedade: todas as pessoas inscnptas
na lista abaixo apresentada dos accionistas comparecidos ou represen
tados. Todos os comparecidos são reconhecidos do notaria pelos pro
príos. O presidente do conselho de iuspecção, O Sr. director Luiz Ro
Iand Luedke, declarou aberta a asscmbléa geral, passadas ás I r 1/2
horas da manhã. Elle cornrnunicou que não se fizera convite publico
para a assemblca , sendo, não obstante, a asscmbléa competente para
tomar resoluções validas, porque nella se achava representada a totali
dade elo capital fundamental, na importancia de 4OJ,oOO marcos. O
Sr. presidente em seguida apresentou a listas dos accionistas compa
recidos ou representados, lavrada por elle e que a-este vae junta, e
continuou a communicar que não se podia proceder ao exame da legi
timação dos accionistas mediante apresentação de acções ou titulos pro
visorios, visto como semelhantes documentos até aqui não foram emtt
tidos, porém que, conforme o livro das acções, as sociedades meneio
nadas na lista eram os únicos accíon'stas da sociedade. Antes da pri
meira votação, a lista foi exhibida ao conhecimentos dos accionistas. A
ordem do dia apresentada pelo Sr. presidente constou dos seguintes pon
tos .Primetro , eleição complementar do Sr. Jorge Zwilgmeyer, caplta.
Ilsta; residente em Berlim, para o conselho de inspecçâo, em substituição
ao Sr.director de banco Luiz Roland Luedke , que com o fim do cor
rente anuo na de retirar-se do mesmo coasclho, bem C0l110 do Sr. Ar
naldo Petzet, conselheiro do Governo, aposentado, director do Ncrdd
eutscber L!oyd, em Bremen, em substituição ao Sr. Julio Fochr , asses
SOl' do governo, aposentado, em Bremen, o qual já se retirou; segun
do, augrnento do actual fundo social completamente pago no valor no
minai de 40D.OOO marcos com mais 2,.600.000 marcos nominaes a
emittr-se pelo valor nominal, divididos em ],600 acções cada uma de
1,000 marcos, á totalidade nominal de 3.000.000 marcos, de acções ao
portador. Cincoenta por cento do valor nominal serão pagos inconti
nente, dependendo os demais pagamentos da deliberação do conselho
de inspecção. O direito das novas acçõcs nos juros de construcçâo ,
de conformidade com os estatutos, entrará em vigor com a data dos res
pectivos pagamentos ; terceiro, modificação do § 5° dos estatutos, ne
cessaria cm consequencla do augrnento do fundo social. Esta ordem do
dia foi expedida da maneira seguinte : quanto .ao primeiro ponto, o
Sr. presidente comrnunícoc que o Sr. Director Roland Luedke tinha
declarado retirar-se do conselho de inspecçáo da sociedade aos 31 de
dezembro de 19Q? c que sr. Julio Fochr, assessor do governo, aposen
tado, já renunciara o seu cargo de membro do conselho de ínspecção ,
e que se havia de proceder a eleições completares em substituição a
elles pelos restos dos respectivos mandatos. Por unanimidade de vo
tos acclamação, resolveu-se nomear novos membros do conselho de ins
pecção o Sr. Arnaldo Petzet , conselheiro do governo, aposentado)
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residente em Bremen, em substituição ao 81'. Fochr que já acabava de
retirar-se do conselho de inspeção, co capitalista .lorge Z,vilgmeYl:r
residente em Berlim, em substituiçâo ao Sr. Roland Luedke, que no
fim do anno havia de retirar-se do conselho de inspecção, tomando pos
se do seu cargo sómentc em I de janeiro de 1908 e ambos os senhores
para O resto dos respectivos mandatos dos :::lrs. Fochr Luedke .
Quanto aos pontos segundo e terceiro, o Sr. presidente procedeu á
leitura de uma proposta apresentada á assembléa geral pelo conselho de
inspecção e pela dircctcria , entregando em seguida esta proposta ao
notaria, como supplemento a este protocollo a lavrar-se junto com
elle. Não houve discussão, nem se apresentaram propostas .espe
ciaes, Por unanimidade de votos e acclamaçâo, a proposta apresentada
fDi elevada a resolução. Não havendo nada mais a tratar, foi levan
tada a assembléa , depois de se requerer que se fizessem dous tras
lados deste protocollo para a sociedade. O protocollo foi lido aos com
parecidos, acceito por elles e assignado da maneira seguinte: Luiz
Roand Lnedke. Certifica-se que me foi apresentado o livro das accões
da sociedade, e que nelle se acham registrados os cinco acciorustas
ínscriptos na lista dos presentes com as quantias de acções indicadas
no mesmo logar l isto é, cada nm com 80.000 marcos. Dr. Paulo
Ilaendly, notaria. Liquidação. Objecto : 2.600.000 marcos (regimen
de custas para os notarias, respectivamente regimen de custas judi

ciaes de 25 de junho de 1896), a taxa conforme o § so, respectivamente
§§ 48 a ,S3 3lO marcos. b , copiar tres marcos; e, c. sello do ori
ginal : .)20 marcos, sello do regimen do traslado : um marco e 50
pfenutgs. - O notaria, Dr. Huendly, E' do mesmo teor do original
de 28 de outubro de 19°7, que se acha junto aos autos do notaria Haen
dly entregues ao deposito do tribunal, registrado sob 00. 1..662, do
anno de 1907. Portanto certifica-se pejo presente a authenticidade des
te traslado. Berlim, 14 de novembro de 190B - Heinrich, cartorario,
escrivão do Real Tribunal Civil de Berlim-Centro, secção 87. Estava
collado sobre duas fitas de cores branca e preta um carimbo cuja ins
o-ipção era do seguinte teor: Real Tribunal Civil Prussiano Berlim
Centro. Reconhece-se pelo presente verdadeira a assignatura acima, do
cartorarío Heinrich, escrivão do Real Tribunal Civil Berlim-Centro; se
ccão Bç. Berlim, 25 de novembro de 190U. - O presidente do Tribunal
Civil, Hersvy. Estava um carimbo cuja inscripcão era do teor seguinte:
O presidente do Real Tribunal Civil Prussiano Berlim-Centro. De se
guida certifica-se ainda que o cutorano Heinrich, na sua qualidade de
escrivão do Real Tribunal Civil de Berlim - Centro, tem a autorização
de certificar o traslado, e que o traslado certificado corresponde ás léis
do paiz. Berlim, 28 de novembro de 190B. -- O presidente do Tribunal
Civil, Ilersvr. Esta va um carimbo, cuja inscripção era do teor seguin
te: O presidente do Real Tribunal Civil Prussiano Berlim - Centro.
Cõpia. Lista dos accionistas, comparecidos, respectivamente represen
tados,' lIU asscrnblca geral da Sociedade Anonyma Estrada de Ferro
Santa Catharina em 2U de outubro de 1907 :
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Marcos
I Banco de Com- Darrnsladt e Primeiro , Dirc- 1)0.000 noa

mcrcio e In- Berlim. etor substituto
dustria . Jean Audreac

junior, r e s i-
dente em Char-
lottcnburg .:

Segundo: P r 0-
e u r i s t a Fran-
cisco l l a u p p ,
residente em
Berlim,

2 Banco Allcmão Ilerlim... .. . . Primeiro: Luiz no.ooo 8:)n
(Deutsche Roland Luedke,
Bank) director, rcsi-

dente em Cru-
ncwald ;

Segundo: Carlos
Burgmam, pr<?-
curista, r cs i-

dente em Ber-
lim.

3 Directoria da Berlim .. , ..... Primeiro: Pro· 80.000 Uno
Sociedade do curista, Fran-
Descout o cisco Rintelen,
(D es c o n to residente em
Gesellschaft] Berlim.

Segundo: P r 0-
curista Paulo
Luecke, r e s i-
dente em Ber-
lim.

4 Banco Drcsoen- Dresdcn c 13er- Primeiro F e r- 3o.ooa 800
se (Dresde- lim. nando Wol-
ner Bank.} brandt, d i r c-

etor substituto,
residente em
Berlim;
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Segundo: L II i z
B lo c h, pro-
curista, r e s i-
dente em Bcr- 80.0:::0, 80
lim

5 Delbrueck, Lco Berlim. ....... Banqueiro L li i z
& Comp. Delbrueck , re-

sidcute em Ber-
lim. 400.00014.00

Berlim, 28 de outubro de 1907.-0 presidente da assemblca geral,
Luiz Roland Luedke, Berlim, 28 de outubro ele J907. - lJacndly, no
tarío. Cópia. Proposta apresentada á assernbléa geral, extraordinária de
28 de outubro de '9°7 pelo conselho de inspecção e pela dircctoria
da Sociedade Anonyma Estrada de Ferro Santa Catharina. A assernbléa
geral queira resolver: Primeiro. O capital fundamental de 400.000
marcos será elevado a 3.000.000 de marcos, mediante emissão de 2.000
acções novas, no valor de r .OCX) marcos cada uma. As acções nOV<lS
serão emittidas debaixo das sepuiates condições: A emissão das acçõcs
novas rcatízar-sc- ha pelo valor nominal. Em assignando. os assignantes
pagarão em moeda corrente 50 °/'0 do valor nominal, tendo de pagar O
assígnantc O sello legal. Fica o conselho ele iuspcccão incumbido de de
terminar o modo elos demais pagamentos. O direito das acções novas
nos juros ele construcção, ele conformidade com os estatutos, entrará em
vigor com a data dos respectivos pagamentos. Segundo. Depois de
cffectuadn a elevação do fundo social, o primeiro trecho do quinto para
grapho dos estatutos será modificado ela maneira seg\Jillte: O fundo
social consta de g.ooc.coo de marcos, sendo dividido em g.oooacções no
valor de r .000 marcos cada uma. Os trechos segundo, terceiro, quarto
e quinto do quinto parag rnphn não soíírcráo modificação alguma, Ter
ceiro. O conselho de inspeccão ficará autorizado a decretar, em 110111e
da socic iadc, aquellas modiíicaçócs das resoluções acima estipuladas CJ..uc
pelo juiz do reg-istro puderem ser consideradas necessárias para o fim
de serem registradas, cmquanto semelhantes mcdírícaçõcs somente se
referirem ao contexto. Berlim, 28 ele outubro de 19D7.-0 conselho
de inspcccão , Luiz Roland Lnedke, presidente. A directoria, Carlos
Gocs, Carlos Bergnunm, Segundo supplcmectc do protocollo da as-
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setnbléa geral do dia de hoje. Berlim, 28 de outubro de 19°7,- Hae
ndly, notaria. Attesta-se pelo presente ser cxacta a copia acima da lista
e da proposta, supplementos do protocollo de 28 de outubro de 19°7.
Berlim, 14 de novembro de '908.- Heincli, cartorario , como escrivão
do Real Tribunal Civil de Berlim-Centro, secção 87: Estava collado
sobre duas cordas de cores preta e branca um carimbo cuja inscrípção
era do teor seguinte: Real Tribunal Civil Prussiano, Berlim-Centro.
Reconhece-se pelo presente verdadeira a assignatura acima do cartorario
Heinrich, escrivão do Real Tribunal Civil de Berlim-Centro, secção 87.
Berlim, '25 de novembro de 1908. O presidente do Tribunal Civil,
Erzeg. Estava um carimbo cuja inscripção era do teor seguinte: O pre
sidente do Real Tribunal Civil Prussiano, Berlim-Centro. De seguida
certifica-se ainda que o cartorarío Heiurich, na sua qualidade de escrivão
dó Real Tribunal Civil de Berlim-Centro, secção 87, tem autorização
de certificar o traslado, e que o traslado certificado corresponde ás leis
do paiz , Berlim, '2Sde novembro de I908.~ O presidente do Tribunal
Civil Herevr, Estava um carimbo cuja iuscripção era do teor seguinte:
O presidente do Real Tribunal Civil Prussiano Berlim-Centro. Em se
guida, o Sr. Paul Theodor Frita, consul dos Estados Unidos do Brazil
em Berlim, reconheceu verdadeira a assignatura supra do Sr. Herzvy,
presidente do Tribunal Civil em Berlim-Centro. Em seguida reconhe
ceu-se verdadeira a firma do SI". Paul Theodor Fritz , consul brazileiro
em Berlim. Assígnatura illegivel. O documento constava de oito folhas
de papel sellado, havendo no meio c á margem esquerda de cada uma
um carimbo em relevo, cuja iuscripção era do teor seguinte: Districto
do Tribunal da Camara Real. E' o que se continha no referido pri
meíroçdocumento, seguindo-se o segundo documento, que é do teor
seguinte:

Segundo documento

Quarto traslado. Estava uma estampilha no valor de um marco
e so pfenuigs, inutilizada por esta data: [O de novembro de I908,
'l!o 7°0, Berlim, Heinitz, e por um carimbo cuja inscripção era do teor
seguinte: Francisco Heinitz, notaria no Dístrícto do Tribunal clã Camara
Real Prussiana. Para este traslado accessorio inutilizaram-se um marco
e 50 pfcnnigs , No original empregaram-se 600 1\'1, em lettras 600
1ll0fCOS de sello. Berlim, lO de novembro de 1908.~ Heinitz,notario.
Estava um carimbo. cuja inscripçâo era do teor seguinte: Francisco
l lcinitz , notaria no Districto do Tribuna! da Cercara Real Prussiana.
Registro de uotarto dono 700, para o anno de IC)OS e visto. Traslado,
Berlim, aos '26 de junho de Igoe. O abaixo assignado, conselheiro de
justiça Francisco Heinitz, notaria no districto do Tribunal da Camara
Real, residente á rua Victorin n. :i, foi vindo hoje ás salas de expc
diç:l0 do Banco Allemão (Deulsche lJank) , desta cidade, para como
notaria lavrar a acta da nssembléa geral ordiüaria da sociedade ano
nvma domiciliada em Berlim debaixo da firma Sociedade Anonyma
Estrada de Ferro Santa Catharina, convocada para a mesma localidade
aos :::6 dias de junho de 190[\ ás 4 horas da tarde. O notaria encontrou
na referida localidade os seguintes senhores, reconhecidosdelle notaria
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pelos proprios: r, da Directoria da Sociedade: primeiro, o consul
Imperial doutor em jurisprudencia Carlos Góes, residente em Berlim;
segundo, o assessor de justiça, aposentado, Carlos Bergmann, residente
em Berlim: n, do Conselho de Jnspecçuo da Sociedade os 8r5. Jorge
Zwtígmcycr. capitalista, residente em Berlim; Luiz Del-bruck , ban
queiro, residente em Berlim; Dr . Otto Ecker, director residente em
Hamburgo; Victor vou Kranold, effcctivo conselheiro-rnór privado do
Governo e presidente da directoria d.1S Estradas de Ferro aposentado,
residente em Berlim; Carlos Mommscns, dircctor de banco, residente
em Berlim; Ricardo Wittenz. conselheiro privado do Governo e director
de banco, residente em Berlim; UI, dos accionistas das sociedade: os
accionistas, respectivamente representantes de accionistas inseriptos na
lista que a este vae junta. O Sr. Jorge Zwg'lmeyer, como presidente
do conselho de inepeccao, declarou aberta a assernbléa geral, passadas
ás 4 horas da tarde. Apresentou-se o livro de acções da sociedade, o
notaria verificou que nelle se acham registrados 600.000 marcos de
acções debaixo do nome do Banco de Commc-c'o e Indústria em Davrns
Iadt e Berlim, 600.000 marcas debaixo do nome do Banco Allemão
(Deutsche Bank) em Berlim; óoo.oou marcos de acções debaixo do. nome
dadirectoria da sociedade de Desconto (Disconto Gesellschaf) em
Berlim; 600.QOO marcos de uccôes debaixo do nome do Banco Ores
denso (Dresdcnse JJcmk) em Drcsden c Berlim, e 600.000 marcos de
acções debaixo do nome da firma Delbmck Leo & Comp., em Berlim.

O Sr. consul Dr. Góes e Sr. assessor de justiça 13ergmann, em
nome da dírectoria, declararam que não foram emittidos instrumentos
de acções, nem titulas provísoríos e que não foram annunciadas á dire
ctoria quaesquer modificações relativas á possessão das acções, Em
consequerícia disto constataram todos os presentes, e com approvação
unarúme, que na assembléa geral de hoje está representada a totalidade
do capital fundamental de 3.000.000 marcos, e que conseguíntemente
não foi neccssarío observar, na convocaçã 1 da assembléa geral de hoje,
as formalidades prescriptas pela a lei e pelos estatutos. para o referido
fim. Em seguida, o Sr. Jorge Zwilgrneyer lavrou a lista de presença,
que é1 este vae junta e cuja exacttdão foi reconhecida por todos os pre
sentes, cxhibíndo-a ao exame delles , De accordo com todos os pre
sentes, foi organizada a ordem do dia, pelos aceionistas comparecidos
da maneira seguinte :

I. o Apresentação do relataria da directoria e do conselho de in
specção, concernente ás circümstancias da sociedade e ZlOS resultados
obtidos no anno administrativo próximo passado.

:2. o Determinação 80 balanço e da conta de lucros e perdas para
.o anno administrativo próximo passado e resolução sobre a distri
buição dos lucros.
. 3. 0 Descarga .dos membros da directoria e do conselho de in-
specção ,

4. o Eleições para o conselho de inspecção.
5. 0 Resolução sobre á elevação do fundo social de 3.000.000

marcos a 6. oco. 000 marcos .
.6.o Modificação 80 quinto paragrapho dos estatutos, de confor

midade com a resolução sobre a elevação do capital fundamental.
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7 _o Resolução sobre a modificação do teor da firma da sociedade.
Esta ordem do dia foi expedida da maneira seguinte : Quanto

ao primeiro ponto da ordem do dia, foram apresentados o relataria da
directorin da sociedade para o primeiro anuo administrativo, contado
de 2 de fevereiro a 3 I de dezembro ele I q07, acompanhado pelo balanço
conta de lucros e perdas para 31 de dezembro de 1907, bem como
o relataria do conselho de lnspecçâo, desistindo todos os presentes da
leitura por unanimidade de votos e acclamaçâo . Vac junto ao proto
colIo, como supplemento, um exemplar impresso destes documentos
apresentados. Quanto ao segundo ponto da ordem do dia, decretou-se,
por unanimidade de votos e acclamaçào, approvar o balanço, a conta de
lucros e perdas para II de dezembro de 190:, bem como a distribuição
proposta do liquido "prodncto, que importava em 19184,84 marcos.
Quanto ao terceiro ponto da ordem do dia, decretou-se, por uuanimi
dade de votos e acclamação conceder descarga aos membros dadircctoria
c aos do conselho de inspecção, deixando de votar as pessoas a descar
regar-se. Quanto ao quarto ponto da ordem do dia, cornrnunicou o
presidente que o Sr. Amoldo Petzet, conselheiro elo governo, apo
sentado, residente em Bremen, renunciou ao seu cargo de membro
elo conselho de inspecção, e que, de contunuidude com O segundo
trecho elo S 243 do Código Commerclal, com o fim da assembléa geral
de hoje haviam de retirar-se do conselho de inspecção todos os mem
bros delle.

Por unanimidade de votos e acclamação foram eleitos membros do
conselho c\e inspecção os seguintes Srs: I", Jorge Zwilgmeyer ,
capitalista, membro do conselho de inspecção 0.0 Banco Allemão
(])eltt~che Bank}, residente em l3erlim; 2°, Maximiliano von Klitziug-,
dircctor do Banco de Cornmcrcio e Industria, conselheíro-rnór pri
vado da fazenda, residente em berlim; 3°, Luiz Delbrueck, da firma
Delbrueck Leo & Companhia, membro da Camara dos Pares do
Reino da Prussía, residente em l3erlim; 4(), Dr. Otto Ecker, dírector da
linha Hamburgo-América (Hambnrg-America Liuie), residente em
Hamburgo; SÚ Julio Fochr, assessor do governo, aponsentado, pro
curfsta do Nor ddentschcv-Llcr.t; residente em 13remen; 6'\ Victor von
Kranold, effectivo conselheiro-mor privado do governo, presidente da
Directoria das Estradas de Ferro, aposentado, membro do conselho de
Inspecção do Banco Drcsdense tIsreenner Banl~), residente em Berlim;
7(). Carlos Mommseu, dírector do Banco de Credito da Allemanha
Central tMinelotentrcse e Creditbank), membro da Dieta (Reichstag),
residente em Berlim; 8(), Ernesto Simon, director do Banco de COl11
merda e Desconto (Conimersuná Desconto-Bank), vice-consul dos E~

tados Cuidas do Brazil, residente em Berlim; 9, Ricardo Wittinz,
dírector do Banco Nacional da AlIemanha [Naiionalhü-jur Deutscland)
conselheiro privado do governo, residente em Berlim. Quanto aos
pontos quinto e sexto da ordem do dia, o presidente procedeu á leitura
de uma proposta apresentada á assembléa geral pelo conselho de ins
pecção e pela dírectoria , e entregou esta proposta ao notaria, que a ac
crescentou a este protocollo. Por unanimidade de votos e acclamaçâo,
a prppostn apresentada foi elevada a resolução. Quanto ao setimo ponto
da ordem do dia, decretou-se por unanimidade de votos e acclamação
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modificar o" teor da firma da sociedade como se segue: Sociedade Ano~

nr-ma Estrada de Ferro Central Sente Cat1zarina (Santa Catllarina)
(Eisseadant: Aktien-gellischajt). Determinou-se ser o primeiro para"
grapho dos Estatutos daqui em deante do teor seguinte: A sociedade
anonyma gyra debaixo da firma de ( Sociedade Anonyma Estrada de
Ferro Santa Catharma » e tem o seu domicilio em Berlim. Em seguida,
o presidente encerra á assembléa . Em presença do notaria foi lido este
tratado com a proposta relativa aos pontos quinto e sexto aos compare
cidos, que o approvaram c assignaram de seu proprio punho, da maneira
seguinte.c-. Jorge ZJVilameyer.- Ecker.r-: Vitor "J!on Kranold.- Carlos
Monimsen, - Luiz Deleebruk, - Ricardo vVittinz. - Guilherme Kler
mann.- LuizB!oç/::,.- Francisco Rielenn, - Renhold Schircmeister..-.
Carlos Bergmann. - Francisco lJampp. -- Carlos Goes. - Francisco
Heínüz, notaria.

Primeiro supplemcnto do protocollo de 26 de junho de 1908.
Heinitz, notaria.



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 475

Listas dos accionistas comparecidos respectivamente representados na
assernbléa geral da Sociedade anonyma Estrada de Ferro Santa Ca
tharina, em 26 de junho de I908.

m m in

" '"~ 'o 'o? o-ro ACCIONISTAS 0- c
c; U

m "'" "' o mo REPRESENTADO U "'o (JI c: "o pai\.
~

s o
" "'

~

"i:J Seu nome Sua residencia !:: '"~ ~co c- coz -c z
Ü

I Banco de Com- Davmsladt e Procurista Fran-
mercio c In- Berlim. c i s c o Hampp,
dustria. residente em 600

Berlim......... 600.000
2 Banco [Allernão Berlim. ...... . Carlos Beramann,

assessor de jus-
tiça , aposenta-

600do, residente em
Borlim"" . '" . 600.000

3 Directorin da Berlim .. ...... Primeiro: Fran-
Sociedade de cisco Rintelen,
Desconto. procurista , resi-

dente em Schon-
cberg'.. ' ....... 600.000 600

Sceundo : Rein- ..
hold Schirrmci-
stcr , procuris-
ta, residente
em Grosslich-

4.Bill1CO D r c fi ~
tenclde.

Dresdcn e Bcr- Primeiro : Gll{~

". denso. Um. l h e rm e Klec-
mano, procuris-
ta, residente
em Schóucbcrg. Ú~JO •n()() (>00

I Sczundo . Luiz

I
Bloch, procuri-
ta, residente em
Berlim.

SDelbruccJ,:, Leo Berlim. "...... Lu 1z Dclbrueck ,
'I & Comp , banqueiro. rcsi-

dente em Berlim. 6')0.000 6():]

--
3.000.000 3,000

,
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Berlim, 26 de junho de 1908.- Jorge Zwilgmeyer, presidente do
conselho de inspecção . Seguia-se uma pagina em branco, atravessada
por uma linha preta, a cujas extremidades, acima e abaixo, se achavam
estas palavras: Segundo supplcmcnto.c- Terceiro supplemento do pro
tocollo de 26 de junho de 1908.- Heinitz notaria. Proposta apresentada
á assembléa geral de 26 de junho de mil novecentos e oito pelo con
selho de iuspecção e pela directoria da Sociedade Ancinyma Estrada de
Ferro Santa Catharina, A assembléa geral queira resolver: Primeiro. O
capital fundamental de 3.000.000 marcos será elevado a 6.000.000
marcos mediante emissão de :).000 seções novas ao portador, no valor
de 1.000 marcos cada uma. Segunda. As accões novas serão emittidas
debaixo das seguintes condições. A emissão das acções realizar-se-há
pelo valor nominal. Em assignatura, os assígnantcs pagarão em moeda
corrente 25 % do valor nominal, tendo de pagar o assignante o scllo
legal. Os demais pagamentos serão reclamados pela dircctoria de con
formidade com uma resolução do conselho de Inspecção. O direito elas ac
ções novas nos juros de construcçâo, de conformidade com os estatutos,
entrará em vigor com a data dos respectivos pagamentos. Terceiro. De
pois de cffectuada a elevação do fundo social, o primeiro trecho do S SO
dos estatutos será modificado da maneira seguinte: O fundo social
conta de 6.000.000 marcos, sendo dividido em 6.000 acções no valor
de 1.000 marcos cada uma. Os trechos dos 2", 3°,4" e 5° do § 5° não
soffrerão modificação alguma. Quarto. O conselho de inspecção ficará
autorizado a decretar, em nome da sociedade, aquellas modificações das
resoluções acima estipuladas que pelo juiz do registro puderem ser con
sideradas nccessatias para o fim de serem regtstradae, emquanto seme
lhantes modificações somente se referirem elo contexto. Berlim, 26 de
junho de 1908.- Q conselho de inspecção Jorge Zwilgmeyer.- A di
rectoria; Carlos Góes.- Carlos Bergnumn, O tratado acima registrado
no registro do notaríado, sob n. 700, para o anno de Ig08l fica pelo pre
sente expedido, conferindo-seesta certidão á Sociedade Anonyma Estrada
de Ferro Santa Catharina, Berlim, 10 de novembro de 1908.- Francisco
Heinitz, Estava collado sobre duas cordas, de cores preta e branca um ca
rimbo em relevo cuja inscripçãoera do teor seguinte: Francisco Heinitz,
notário no Distrícto da Camata Real Prussiana. Reconhece-se a assigna
tura supra do notaria Heinitz por verdadeira, annotando-se que o mesmo
tem a autorização de arrolar e expedir este instrumento, e que este
instrumento corresponde ás leis do paiz.- Berlim, aos 13 de novembro
de 1908. - Q presidente do Tribunal Civil, lO dístncto . -s-Fabricíns.
Estava um carimbo cuja ínscrlpção era do teor seguinte: O presidente
do Real Tribunal Civil Prussiano, l° disrrcito de BerJim.- Conta de
custas: I", valor do objecto 3.000.000 de marcos; 2°, taxa, §S 3° e 5°
do regimento de custas para notários e §§ :i3, 48 e S3 do decreto sobre
custas judiciaes de 25 de junho de )895, 6 de outubro de 1899: 310
marcos j 3°, taxa da escriptura, § 20 da lei para os notarias, 28 pa
ginas: dous marcos e 80 pfenuigs ; 4°, sello do instrumento: 600
marcos; SO, sello do traslado um marco e 50 ptconígs. Somma 914
marcos e 80 pfennígs.c.-O notarío . lfeinitz. Em seguida o Sr. Paulo
Theodor Frita, consul dos Estados Unidos do Braail em Berlim, reco
nheceu verdadeira a assígnatura retro do Sr. Fabricins, presidente do
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Tribunal Civil em Berlim, IC} districto , Em seguida reconheceu-se ver
dadeira a firma do Sr. Paulo Theodor Fritz, consul brazileiro em
Berlim. Assignatura illegivcl. Na ultima pagina, á margem in
ferior, via-se parte de um carimbo cuja inscripção era do teor seguinte:
Sociedade Anonyma Santa Catharina, 11 de novembro de 1908.
N. 1.724. Nada mais nem menos se continha nos referidos dous
documentos, do que dou fé. Blurnenau 31 de janeiro de 1~)O9.- O tradu
dor publico interino, Rodo/PIlO Dannn.,

concede autorização à «Leite e. Compauv, Incorporatcd» pnrn fUllo.:cionar na

República

() Presidente da República dos Estados Unidos do 13razil, atten
dendo ao que requereu a Leite (;. Company, Incorporaieá. devidamente
representada, decreta:

Artigo unico. E' concedida autorização á Leite G· Company, In
corporoteâ, para funccionar na República com os estatutos que apre
sentou, mcdiaute as clausulas que a este acompanham, assiguadas pelo
Ministro de Estado da Agricultura, Industria e Commercio e ficando a
mesma sociedade obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela
legislação em vigor.

ruo de Janeiro, 25 de setembro de 1909, 88° da Independencia e
21 C) da Rcpublica ,

NILO PEÇANIL\

A. Candidc Rodrigues,

Clausulas que acompanham o decreto n. 7 .563,desb data (*)

A Leite {} Companr, Incorporuted é obrigada a ter um representan
te 110 Brazil com plenos e iltimitados poderes para tratar e definitivamen
.te resolver as questões que se suscitarem quer com o Governo, 'quer com
particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial pela socie
dade.
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II

Todos os actos que praticar no J3razil ficarão sujeitos unicamen
te ás respectivas leis c regulamentos e á jurisdicção de seus tríbunaes ju
diciarlos ou administrativos, sem que, em tempo algum, possa a referida
sociedade reclamar qualquer cxcepção fundada em seus estatutos, cuja-s
disposições não poderão servir de base para qualquer reclamação concer
nente á execução das obras ou serviço a que cltes se reterem.

nr

Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que
a sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos. Ser-I'ie-ha cassada
a autorização para funccionar na República se infligir esta clausula.

IV

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

V

A infracçáo de qualquer das clausulas para a qual não esteja commi
nada p~na especial. serú punida coma multa de um r:ooo$ a s:ooo.li
e no caso de reincidencia, pela cassação da autorizçaão concedida pelo
decreto em virtude do qual baixam as presentes clausulas.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de H)09.- A. Candido Rodrioues,
Eu abaixo assígnado, traductor publico e interprete cornrnercíal ju

ramentado da praça do Rio de Janeiro, por nomeação da meritissima
Junta Commercíal da Capital Federal.

Certifico pelo presente que me foi apresentado um ducumento es
cripta no idioma inglez, afim de o traduzir para o vernáculo, o que
assim cumpri em razão do meu offlcio e cuja traducçâo é a seguinte:

TRADUCÇAO

Leite & COIlllla:ny, Ineorporated

Art. rO

ASSElIlBLÉAS DE ACCIQNISTAS

Parte primeira. As assembléas annuaes de accionistas para ele"
gerem a dírectoria e tratarem de quacsquer outros negócios que forem
devidamente apresentados á assembléa, deverão realizar-se no cscrlptorío
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principal da companhia na cidade de Dover, Estado de Delaware, na
segunda segunda-feira de outubro de cada anno, ás II horas da manhã,
a contar do anno de 1910. Quando essa data cahir em dia santificado,
a asserublca realizar-se-há no dia seguinte.

Quaesquer negocies cornprehendídos nas attríbuíções da companhia
poderão ser tratados na assernbléa annual,

Parte segunda. As assernbléas especiaes de -accionistas poderão ser
convocadas pelo presidente ou pela dírectoría e o presidente terá a obri
gação de convocar ~ssas assernbléas quando uma ou mais t?e~soas, re
presentando um décimo do capital-acções da companhia, cmittido c em
circulação, requerer a convocação ele uma asscmbléa especial de aceto
nistas, 'por escripto. As assembleas especiaes realizar-se-hão na séde da
companhia, do mesmo modo que as assembléas annuaes : e quando forem
convocadas a pedido dos accionistas devel-o-hão ser para dia. certo,
dentro dos 30 dias, contados da data da entrega da requisição da as
sembléa especial, ao presidente.

Parte terceira. Em todas as assemblcas de acc.onistas, todos os
accionistas reg-istrados terão o direito a um voto por acçãopreferencial ou
ardi naria, registrada em seu nome nos livros da companhia, e esse voto
poderá ser dado pessoalmente ou por procuração devidamente outor
gada em instrumento cscrtpto, ficando entendido, entretanto, que, depois
da primeira eleição da directoria, não se poderá votar em qualquer
eleição com accõcs que hajam sido transferidas aos livros da companhia,
dentro dos ultimas 20 dias que procederem a esta eleição.

O instrumento dando poderes a mandatarlos para agirem deverá
ser entregue ao inspector da eleição ou a quacsquer outras pessoas au
torizadas a inspcccionar os votos dados na assembléa, e deverá ser de
positado em mãos do secretario.

Parte quarta. Em qualquer assembléa de accionistas, annual ou
especial, os possuidores registrados, qualificados, da maioria das acções
emittidas c em circulação ou a pessoa ou pessoas com direito de votar
com ellas, representadas pessoalmente ou por procuração, constituirão,
quorum para tratar de negocios. Caso não haja quorum, os acclonisras
ou as pessoas que representarem no legar e na data para a qual
,IDi convocada a assembléa, poderão adíal-a, dando aviso publico
"nessa assembléa desse adiamento 1 para a data nunca ulterior a 20
dias.

Todas as assembléas poderão ser adiadas opportumente, até serem
ultimados os negocias que nella se tenham de tratar. A data e logar
em que a assernblca adiada se deve realizar deverão ser communicados
na assembléa de modo publico, e não será preciso dar outro aviso
qualquer para a realização da assembléa adiada.

Parte quieta. O presidente da corporação presidirá ás assembléas
dos accionistas e dirigirá os trabalhos da mesma. Caso se achar ausente,
qualquer accionista ou representante de accionista poderá abrir a
assembléa, procedendo-se unmcdiatamente depois á elclçâo da pessoa
que deverá dirigir os trabalhos

O secretario da corporação agirá como secretario de todas as as
sembléas de accionistas, porém, caso esteja ausente, o presidente da
assembléa poderá nomear um secretario.
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Em todas as. assembléas annuaes ou especíaes deverá ser apre
sentada e confeccionada, por ordem da directoria,pelo thesoureíro pu,
na ausencia deste, por um ajudante do thesoureiro e certificada pelo
alludido funccionario corno completa; a lista dos accionistas da corpo
ração e das outras pessoas com direito de v:otar com acções da com
panhia ; c sómente os accíonisras e outras pessoas com direito de votar
com acçõcs da corporação, .rcgístrados nessa qualidade durante os
ultimos 20 dias anteriores a data da alludida assembléa, conforme ficar
comprovado na dita lista, terão o direito de votar pessoalmente ou por
procuração com as acções pertencentes aos mencionados accíonístas
registrados.

Parte sexta. O avisoescripto da assembléa annual dos accionistas
ou de todas e quaesquer assembléas especiaes dos mesmos, fixando, a
data, hora e lagar para a realização da mesma, será dado pelo presidente
ou pelo secretario a cada accionista registrado, pelo correio,' endere
çando-o para o seu ultimo endereço postal conhecido, cinco dias, no
mínimo, antes da realização desta assernbléa.

O aviso de uma assembléa especial deverá declarar .resumidarnente
o obiecto da asscmblca e não se tratará de assumpto algum nessa as
sembléa, além dos declarados, sem o consentimento de cada um dos
accionistas da companhia que tiverem direito de votar na mesma.
Qualquer vicio ou irregularidade no modo de dar o aviso -das assem
bléas annuaes não affectará nem invalidará osaetos ou resoluções to
madas nessas assembléas.

Parte setima. Os accíonistns, poderão, em cada assernbléa annual,
escolher por escrutinio uma ou mais pessoas, que não carecerão ·de
ser accionistas, para exercerem as fuucções de inspectores de elei
ções, em todas as assembléas de accionistas, até que terminem os
trabalhos da proxima assembléa annual. Caso essa eleição de in
spectores não se realize ou um Inspector não se ache presente ou se
recuse a exercer as suas íuncções, os accíonístas em qualquer assem
bléa poderão eleger um iuspector ou inspectores para exercerem, taes
funcções nessa assembléa.

Parte oitava. Na assembléa annual dos accionistas, a ordem dos
negocias a tratar será a seguinte:

J) Provas do aviso da asscmblea e relatorio referente aos
accionistas presentes pessoalmente ou representados por pro-
curação.

2) Leitura das actas da assembléa anterior e das resoluções
nel1a tomadas.

3) Nomeação de ínspectorcs de eleições, si os inspectores eleitos
na assembléa annual anterior não se acharem presentes ou se
recusarem a funccíonar.

4) Relatorios dos funcclonanos.
SJ Eleição dos directores.
6 Eleição dos inspectorcs de eleições que deverão exercer taes

cargos até terminarem os trabalhos da proxima assembléa annual .
7) Negocias por ultimar.
8) Novos negocias.
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Em qualquer assemblén a ordem das rnatcrias a tratar poderá
ser alterada por votação da nUlO1l3 dos accionistas interessados,
presentes na assembléa.

Em uma asscmblca especial a ordem dos assumptos poderá ser
determinada pelos funcc.onarios que estiverem presidindo ou por
voto da maioria dos acclomstas, interessados, presentes ou . repre
sentados por procuração, na alludida assemhlca .

Cada accíonista deverá remetter por escripto :10 secretario o cn
dereço para o qual lhe deverão ser enviados os avisos das assem
bléas ; si deixar de o fazer, esses avisos poderão ser dirigidos a
cada accionista aos cuidados do Correio em Dever, Delawarc.

ART. II

lllREcronEs

Farte primeira. Os bens e negocias da cor-oração.serão geridos e
administrados por uma drrectorta ; cada um dos seus membros deverá
possuir em seu nome nunca menos ele tres accõcs do capital -accõcs da
corporação e um delles, no minimo, deve residir no Estado de.Deleware.

A directoria, salvo sómente quacsqucr restrícções impostas por lei,
pelo certificado de incorporação ou pelos presentes estatutos poderá
exercer todos os poderes da corporação.

A directoria compor-se-lia de nove membros que serão eleitos pelos
accionistas da corporação, na assembléa annual, e exercerão suas
l'uncçõps por espaço de um anuo ou até a época em que os seus sue
cess01\;s forem eleitos.

Todas as vagas da dircctoria poderão ser preenchidas por voto da
maioria dos directores restantes, pelo prazo que faltar ou ate a época
em que a companhia preencher essas vagas.

O numero de círcctorcs poderá ser augmentado ou reduzido oppor
tunamente; por voto da maioria dos accionistas, interessados presentes,
ela assemblcaannual ou presentes em uma.asscmhléaespecial, si 110 aviso
da alludida assembléa íor dada communicaçâo do augmento ou reducção
que se pretende fazer.

Parte segunda. Os directores só agirão em conjuncto, c qualquer
delles; individualmente, 'não poderá deliberar.

A maioria da directoria da corporação constituirá quorum. para
tratar de negocios ; porém si não houver numero será adiada a asscmblca
para tempo 'opportuno, até haver quo1'1l'1n presente.

O acto da maioria da directoria presente em qualquer assembka
em que houver quorum presente será considerado acto da directoria.

Parte terceira. A directoria poderá reunir-se em assemblea c
manter um ou mais escriptoríos, c escripturar os livros ela companhia
fora do Estado eleDeleware, nos lagares que opportunamente designar,
salvo quacsqucr exígeucias de lei obrigando a companhia a manter
livros origíuaes ou duplicatas, da mesma, no Estado de Dclaware,

Parte quarta. A directoria, logo que for possível, depois ela assem
b1&1 annuai, reunir-se-há para nomear os nmcctonarios ela corporação

Poder Executivo -1909-Vo1. JI. 3(
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para o anuo seguinte c para tratar de todos e quaesquer outros negocios
que lhe forem submcttldos.

Parte quinta. Uma vez por anuo, no minimo, a dircctoria apre
sentará aos accionistas relata rios completos e minuciosos da si
tuação. financeira da corporação, relatoríos esses que serão deposi
tados em mãos do thcsourciro c submettidos á apreciação dos accio
nístas em qualquer tempo.

Parte sexta. A directoria 11.10 receberá ordenado fixo pelos ser
viços que prestar, porém, mediante resolução da directoria poderá
ser concedida aos cürectores uma remuneração fixa e um quasüum:
para as despczas dos trabalhos c comparecimento em cada assem
bléa ,

Nada elo que se contém no presente artigo será interpretado
como impedindo os directores de servirem á corporação em qual
quer outra qualidade, como funccionarios, agentes, etc., e de rece
berem remuneração por taes serviços.

Parte setima.. As assemblcas da directoria poderão ser convo
cadas a convite do presidente ou de dous directores e realizar-se-hão
em qualquer jogar que a directoria designar, mediante resolução.
O aviso de cada nssemblén da directoria será dado a cada um dos
dircctores, por cscnpto, no mínimo dons dias antes da asscmbléa,
entregando pessoalmente esse aviso ou rerncttendo-o aos directorcs
pelo Correio, para o seu ultimo endereço postal conhecido.

/\.8 assembléas ordinárias da dircctoria reunir-se-hão sem aviso,
nos legares C nas épocas que opportunamente forem fixadas, me
diante resolução da directoria .

ART. III

COi\li\USSÃo EXECUTIV,\ E OUTRAS

Parte primeira. A dírectoria poderá nomear uma comrnissão
executiva e delegar a essa commissão qualquer dos poderes conte
ridos á directoria.

Parte segunda. A dircctoria poderá nomear outras commíssõcs
quo, a seu critério, julgar necessarías, e delegar a essas cornmissões
qualquer dos poderes da directoria e votar regulamentos para taes
comrnissões.

ART. IV

FUNCCIONARIOS

Parte primeira. A dírectoria, annualmente logo que fôr pos
sivel, depois de eleita, elegerá um presidente, vice-presidente, the
soureíro e secretario. A directoria .podcrá também, opportunamente, no
mear thesoureíros aujdautes, secretários ajudantes e, outros funccío-
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narios, agentes ou empregados que achar conveniente e deter
minar suas attribuicões e deveres" A dírectoria determinara a re
tribuição a pagar> aos funccionarlos e outros empregados da cor
poração.

Cada íunccionario e empregado occupará seu cargo emqnanto a di
rectoría o desejar, e somente emquanto clla o quizer, Porém a dire
ctoria poderá contractar empregados por um período de tempo deter
minado.

Parto segunda. A directoria poderá preencher qualquer vaga que
se der entre os íunccionarios da corporação.

Do presidente

Parte terceira. O presidente terá a seu cargo presidir todas as assem
bléas da directoria e assembléas de accíonístas : terá poderes para con
vocar assembléas cspcciaes de accionistas e de dfrectores para qualquer
ou quacsquer fins; nomear e dcmittir, dependendo da approvação da díre
ctoria, empregados c agentes da corporação, e fixar sua: remuneração ;
fazer e assíguar contractos e accórdos no nome e por parte da corpcra
cão, dependendo da npprovsçs;o da directoría : c poderá assignar. os cer
tificados de titulos ou de accões c de outras obrigações da companhia;
verificará se os livros, relatorios, exposições e certificados exigidos pelas
leis, mediante as que esta companhia se acha organizada, se acham ela
borados convenientemente, e sc foram feitos c archivados como manda
a lei. '!.

Do vice-presidente

Parte quarta. O vice presidente será investido de todos os poderes
e preencherá todas as runcçõcs do presidente, quando este ultimo estiver
ausente ou impedido, salvo disposição em contrario da directoria ; terá os
outros poderes e exercera as fcncções que a directoria mandar. E qualquer
více-prestdcnte poderá assígnar os certificados de acçõcs ou ele títulos e
'de outras obrigações ela corporação.

Do thesoureiro

Parte quinta. O thesourelro terá sob sua guarda todos os fundos,
obrigações c provas de divida e outros documentos de valor da corpo R

poração ; depositará todos ,18 dinheiros no nome e a credito da corpora
ção, nos bancos ou institutos bancarios que a directoria ou a comrnís
são executiva designar.

O thescurclro terá poderes para receber os dinheiros devidos ou a
pagar á corporação, seja de que proveniencia forem', e de dar recibos dos
mesmos, bem como para. endossar cheques, saques e outros titulas para
pagamento de dinheiros e dar recibos dos mesmos; saldará e pagará
dos haveres em seu poder as dividas e obrigações justas da corporação
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quando se vencerem, e sempre que o presidente e a dircctoria o exigi
rem, dará conta de seus actos como thesourciro c exporá a situação
financeira ela corporação i cscrlprurara livros da contabilidade minuci
osos e cxactos.

Os certificados ele accôes, quando forem assignados pelo presidente
ou pelo vice-presidente, deverão ser referendados pelo thcsoureiro ou
por um ajudante do thesoureiro.

Terá a seu cargo os livros originaes de seções da companhia, os
livros .dc .transíercncias c, os livros mestres de titules, e exercerá as
funcções de 'agente de trnnsfcrerícías no que respeitar as acçõese obri
gações .da corporação, podcudo.iporém, com o consenso e 'licença' da
dircctoria, encarregar da cscrípturação destes livros, suprarnencionados
em ultimo lagar, a um ajudante de thcsourciro.

Prestará fiança á companhia para o fiel cumprimento dos seus de
veres, da quantia e com as garantias que a dírectoría exigir.

Dos ajudantes de íltesourcíro

Parte sexta. Ox ajndantes de thesoureiro, quando nomeados pela
du-ectoria e si o forem, deverão ler poderes para 'assignarvcheques c
saqucs contra bancos c deposltaríos da corporação, c de endossar che
ques c saques a depositar nos alludidoa bancos ou depositaríos, 'a credito
da corporação. O ajudante de thesourciro desempenhará as íuncções,
além disso, que a directoria oppnrtunamente determinar, c, na auscncia
ou impedimento do thesourciro, será investido dos poderes deste 'e Pre
encherá a,s suas funccôes .

Cada ajudante de ttesourcíro, si a directoria o exigir e sempre que
o exigir; dará á corporação Iíariça; 'para o fiel cumprimento dos seus de
veres, da quantia e com as garantias que a directoria prescrever.

))0 secretario

Parte sctima. O secretario dará-os-avisos de todas as assembléas
de.accíonistas e: da directorla, e outros avisos que forem exigidas por
lei ou pelos presentes estatutos.

Terá sob sua guarda o sello da corporação e, autorizado pela di
rcctoria ou pela comrnissão executiva, uflixará o mesmo sello a qualquer
instrumento que delle carecer.

O secretario preencherá, íeuatmcnte, quacsqueroutras runcçõcs que
o presidente ou a dtrectoria delle exigirem.

Durante a ausencia do secretario: de, qualquer, assembléa, .as netas
serão escripturadas.vassig nadas e firmadas por, um ajudante do secretario
ou por outra qualquer pessoa que a asscmbléa nomear.

Dos secreínríos ajudantes

Parte oitava. Os secretarias ajudantes, quando. nomeados, pclardi
rectoria e si o forem, terão os poderes e serão obrigados; a 'exercer.as
funccões do secretario, durante a ausencia ou impedimento deste.
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Desempenharão quaesquer outras fuucções que o presidente e a
directoria .exigirem.

.~RT. V

CO.'\TIL\CTOS E ACc(JRDOS

Nenhum contracto , accórdo ,ou instrumento implicando pagamento
de dinheiros ou encerrando responsabilidades financeiras por parte da
corporação, além dos negocies 'correntes e l1suacs da mesma, poderá ~cr

celebrado a não ser com o consentimento e approvacão da dircctoria .

ART. vi

CAPITAL-ACÇÕES

Parte primeira. A dírcctoría opportunamente disporá sobre a emis
são e transferencia de certificados ele accõcs do capital, acçõcs da cor
poração .e-determiuará a .fórma dos certificados de cada classe ele accões.

Cada possuidor. de acçõcs integralizadas terá direito a um .certi
ficado sellado com o.scllo ela corporação, certlficado csse que declarará
o numero deacções por éllc possuído _e q~Je será assígnádo pelo tpre
sidente ou pelo thcsoureiro ou por umajudanté do thcsóureiro da COl:-
poração . . . . , . .'"

Todos os certificados serão extrahidos dos livros de .cerüüchdos
consecutivamente enumerados' e registrados amedida ciué Iorc:n sendo
cxtrahidos, e no canhoto de c<:lda certificado a extrahir será escrtptu
rado o nome da pessoa, ünna ou corporação a quem ou para quem o
alludido certificado houver sido cmittido, bem como o numero de
accôes, a data do certificado, e, no caso de ser esse cancellado , a data
em que o foi.'

A pessoa para: quem esse certificado for emittidocassignará pesso
almente ou por procuração, no canhoto, o recibo do certiíicàdo cmittído
em seu favor, ou então dará por cscripto recibo conveniente desse cer
tificado.

Cada certificado' devolvidoá corporação para-ser. trocado, outrans
ferido será cancellado e substituído na sua collocação origínal.no.ltvro
de certificados, e: não .scrá expedido certificado .novo. em. troca delle,
emquanto o certificado original não houver sido, cancellado e devolvido
para o seu Iogar original no alIudido livro, salvo O,caso da emissão de
certificados para substituírem aquelles que se perderem ou ficarem- es
tragados.

As acções da corporação serão transferíveis somente nos seus livros
e pelos possuidores das mesmas, em pessoa, ou por seus procuradores
ou representantes legaes, devidamente autorizados e contra a entrega fi
corporacão do certificado velho ondo certificado que representar
eSS:lS acções.
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Parte segunda. Os livros de transferencia da corporação poderão
ser encerrados pelo prazo que a directoria determinar, antes da data
fixada para a assembléa annual ou para qualquer assembléa especial dos
accíonístas.

Qs livros de transíerencía da corporação poderão igualmente ser
encerrados pela directoria, pelo prazo que entenderem, para fins de
pagamento de dividendos.

ART. VII

SELLO

o sello da corporação, salvo qualquer resolução em contrario por
parte da rlircctorla, e cmquanto tal não 11011ve1'1 será ele forma circular,
com as palavras Leite 8.:: Cnmpanx, Incortonüed. Delawore, U. ,5'. A.
[9°1)·

ART. VIII

DlVJDEXDOS

A dírectoria poderá declarar, opportunauiente, dividendos dos
saldos ou dos lucros liquidas resultantes de negocíos da corporação,
sempre que julgar conveniente. Antes ele declarar qualquer dividendo
deve-se reservar, dos lucros accumulados. a quantia ou quantias que a
directoria, a seu critério, julgar conveniente para capital de trabalho,
ou para [undo de reserva para acudir a quaesquer cmergencias ou para
igualar cfividcndos, ou ainda para quacsqucr outros fins que a dírectoria
julgar conducentes a beneflciar a corporação.

ART. IX

E~mNDAS DOS ESTATUTOS

Os accionistas, em qualquer asserubléa a1111Ual ou especial, por voto
afflrntativo dos possuidores da maioria das acções emittidas e em cir
culação, poderão emendar, revogar ou alterar qualquer destas clausulas
dos estatutos, comtanto quo a substancía das emendas propostas tenha
sido declarada no aviso da assembléa. Uma cópia desses estatutos
emendados será remettida a cada accionista, dentro de IO dias da appro
vação dos mesmos.

ART. X

ANNO FISCAL

O anno fiscal da companhia começará a 1 de julho-de cada armo C
terminará a 30 de junho seguinte:
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ART. XI

DTSPOSIÇÕES OIV8RSAS

Avf.<,'os (' âcvotução de ct1'isns

Parte primeira. tlemprc que for preciso dar um aviso por força elos
presentes estatutos, só se dará aviso pessoal, quando isso 101' expres
samente declarado, e qualquer aviso a transnrittir será considerado dado
depositando-o em uma caixa postal em enveloppc sellado, endereçado
a pessoa com direito ao mesmo para o seu ultimo endereço postal co
nhecido , assim fazendo, será o aviso considerado damo na data em que
foi lançado ao correio.

Qualquer aviso que haja de ser dado e111 virtude dos presentes es-
tatutos poderá ser devolvido pela pessoa com direito a elle.

Estado de Nova York t
Condado de Nova Yorld

ss,

Lucian VV. Jenney e Adolph D. Ensmenger, devidamente jura
mentados, depuzeram e declararam que são respectivamente presidente
e secretario da Leite 8' C01npanJ' Incortoraieã. corporação devidamente
organizada e existente por torça das leis do Estado de Delaware, Es
tados Unidos da Arneríca : que o allndido Adolph D. Ensmenger, se
cretario da alludida corporação é O funccionarlo da mesma que tem sob
sua guarda os archivos da corporação, que comprebendcm as actas das
assembléas dos accionistas <1,\ mesma corporação, e que ° instrumento
supra é copia fiel e authentica dos estatutos approvados pelos incorpo
radores da alludida corporação para a administração dos seus negócios,
cxtrahida das actas da primeira assembléa dos incorporadores da mesma
corporacão, realizada na cidade de Dever, Estado de Dela-vare, aos
T2 de julho de 1909. - Lucum vV. jenney. - Adolph D. Ensmenge»,

Estava o sello do 'Tnbellião Publico do Condado de Rings: Imviâ
G. Rode, assígnado c jurado na minha presença neste dia 21 de julho
de 1909- David G: Rode, 'Tabelliáo Publico do Condado de Kings.

Estado de Nova York I
Condado de Nova York JSs.
Lucinn vV. Jenncy c Adolphd D. Ensmenger, devidamente jura

mentados, depuzeram e declararam que são respectivamente presidente e
secretario da Leite f) C'ompan:y Incorponueá, corporação devidamente
organizada c existente por força das leis do Estado de Dclaware, Es
tados Unidos da Amcrica, que o alludido Adolph D. Ensmenger, Sô
cretarío da alludida corporação, 6 o ümccíonano da mesma que tem sob
sua guarda os archivos da corporação, que comprehendem as actas das
assembléas dos accíomstas da mesma corporação, e que o instrumento
supra é copia fiel e authentica dos estatutos approvados pelos incorpora
dores da .allndída corporação para a administração dos seus negocies,
extrahida das netas da primeira assembléa dos incorporadores da mesma
corporação, realizada na cidade de Dovcr, Estado de Dalaware, aos 12
de julho de 1909.- Lsuíon VV. }enoey- AdolPh D. Bnemenger,
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E:'ita\'éi O SL:lIo do tnbclliâo publico do con.ludo de: i(ings.-·· David
G. }1ode.

Assignado e jurado na minha presença neste dia 21 .de julho
de Il):)C).- David U.Rode, tabcllião publico do condado de I\.ings.

Estado de Nova 1'01'],: \
"SS

Condado de Nova York J .
Eu, Peter 'J,' Dooling,.. escrivão do condado -dc Nova York e

também escrivão da Suprema Corteco alludido condado, que é .Tribunal
de Rcgisrro, pelo presente certifico que' David G. .Rode; archivou ncste
cartório do escrivãodo condado ttcNova York uma-cópia certificada ela
sua nomeação e qualificação .de tabellião publico' do.condado ele Kíngs,
COlll sua nssignatura autographa.eeque era; -poroccnsião.dc receber a
declaração annexa, devidamente autorízado c compretente para' O fazer,
e que cónheço em a tenra do alludido tabelliâo publico c-acredito que
a assignatura exarada no certificado junto é authcntíca.

Em testemunho do que, firmei o presente que scllci com o sello
dos allndidos Condado e Corte aos 2 [ de julho ele.19°9. -- Por Petcr J.
Dooling-,C/zarles J. Siewart, (Estava o se110 supramencionado.)

Reconheço verdadeira a asstguatura. exarada no certificado retro de
Charles J. Srcwart. pelo secretario do condado de Nova York c para
constar onde convier, a· pedido do interessado, passo o presente que
assígno e vae sellado com o se110 dcstc Cocsntndo Geral.

Declaro que este documento se C0r11pÕe de 17 folhas de papel que
vão numeradas e rubricadas por mim. c sclladas com o sello deste Con
sulado Geral.

NOVA York, 21 de julho de lt)oQ. - José .foaqitún Gomes dos
Smtoe, consul geral.

Chancella do consulado supra.
Unt seIlo di) serviço consular do, Hrazil , de 5$, .inutilizadu..,
"Co!1~clas e devidainente i~n\itilizadas na. Recebcdorta do Rio de jà-

nctro. dirás estampilhas federaes; valendo ao todo S$roD.,.
ReéOnheço: 'verdadeira .~.l. ;lssig'natü~a do' Sr .,josc .joaquíni G,Ol11CS

dos.Sàntos"cons~lrgera!,eili Nova. York {sobreduas estampilhas Icdernes
valendo collcctlvamcríte 550 réis').'

Rio de janeiro. t r rtc setembro de 1909. -- Pelá director g'cral,
Gregorio Pecegueíro do Amaral,

Chaucella da Secretaria das Relações Exteriores do Brnzil.
Nada mais continha o referido documento que fielmente .vcr

tido do próprio original escripto em ídíoma.ínclez ao qual me-re-porto.
Em ré e testemunho do qne passei o presente qüe selleicorn o sello

do meu oíllcío c assígno nesta cidade do Riode Jiúeiro, <los 'r jde se
tem bro de r901).

Sobre estampilhas valendo ao todo 5$40~~.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 19D9. ~ JklJfoelde stattosFon
seca.

Eu abaixo assígnaoo, traductor publico e interprete commercial ju
ramentado da praça do Rio de Janeiro, por nomeação da mcritissima
Junta Commercial da Capital Federnl .
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Certifico pelo presente que me foi apresentado. um documento (~s~

cripta no idioma inglez afim ele traduzir para 'o vernaculo , o que assnn
cumpri em razão do meu officio e cuja traduccao é a segumtc:

TRADUCÇÃO
Estado de Nova Yo1'1-:1
Condado de Nova ''(orli: j"ss.
Lucían vv. jenncv e Adolph D. Ensmcngcr, devidamente juramen

tados, declararam c disseram cada um de per si: que o alludido Lucian
VV. .jenncy é o presidente c o mencionado Adolph D. gnsmcngcr _c o
secretario e thesoureiro da Leite G' Com P:l1lT tncorpiwote-t, corporação
devidamente oruanizada c C0111 cxistencia legal, nos. termos da lcgis
lação do Estado de Dclaware, Estados Cuidas da America ; que os
nomes e rcsidencias dos subscríptorcs onginaes do capttal-acçõcs e o
numero de acções subscriptas por cada um delles são as seguintes:

XOl1lC rt,-',~idcnci;t Acçõcs
ordinarias

Armand Batt<1- 13' Shertnan Ave, Nova 1'01'1"
cidade de 'Nova York.. , ., .. ,.,..... 5

jonn Bento Palmeira __o 5th Avenuc, urcoklyn
cidade ele Nova York -.,...... .~

Adolph D. Ensmenger'-2;):i Sheridan Ave. I3ro-
oklyu cidade de ~ova l'ork . . .. . . .. . . .. . .. 6

Luciau \V,. jeuney ---,-- 324 West ti] rd St. Cidade
de Nova York ..,,-............... ')

Carlos F. Heruandez - 6,"\1-\ Prospcct Bl, 131'00-
l.Iyn cidade de ?'Iova York. , . , ... ',.' .. , , .• 6

31

c a imrortaucía de capital com qrc a corporação inicia seus negocias
é de 3.100 dollars; que a referida lista de accioriistas originaes foi extrn
hida dos. archivos da corporação, que se acham sob a g:úarda e direcção
d~ secretario, e que.a mesma é a tocoa.os respeitos verdadeira e cor
rccta: que os acciouistas presentes ( actuaes] da corporação e o-numero
de accocs que possuem, conforme 58 cxtrahiu. da lista de accontstas da
corporação, que: se nchn sob a cuarda oothesoureíro dacorporação , são
os segurntcs:

Armand Batta. . .. , , '"
Johu Bento Palmcira.. .. ,., " .. , , .
Í\d~l~)ho 1), I~Ílsmei1ger-"., .' ~ ,.
.uctaü 'vV. [enney ," .

Carlos F. rlernnndez . . ..........•....... ',
Jcugcnc Berr-s . . , , .
Gcorg C. Meckd , ' " .
jamcs M. Satterfleld , .. , .
Fernando C/. Ecacvcrria.. .,

:\c<;úcs

Õ
o.,
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Os nlludidos Lucian 'N. jenney C Adoíph D. Ensmcngcr, ha
vendo prestado juramento, cada um de per si, disseram e declararam
mais : que na primeira assembléa dos incorporadores da suprano
meada corporação, realizada na cidade de Dovcr, no Estado de De
laware, Estados Unidos da Amcrica, aos 12 dias de julho de rcoo,
foram eleitos directores da mesma corporação as seguintes pessoas,
p.trn exercerem essas funcções durante o auno próximo OH 8t6 serem
eIeitos seus succcssorcs :

Armand Batta.
[ohu Bento Palmeira.

!\dolph D. Ensmenger,
Lucian \\1 _ jenney ,
Carlos F. Hcrnandez ,
Eugene Bergs,
George C. Meckcl.
jamcs M. Sattcrfícld ,
Fernando G. Echeverria.
E os mencionados Lucian W. jcnncy c Adolph D. Ensmcngcr de

clararam c disseram ainda: que na primeira assernbléa da dircctoria,
realizada na cidade de Nova York , aos 20 dias de julho de 1909,
foram devidamente eleitos os seg-uintes funccionarios da corporação:
Presidente, Lucian \\1. jenney ; Vice-Presidente, Carlos F. Hernaudez ;
Secretario c Thesoureiro, Adolph D. Ensmenger.--Lucian H/. fenner,
- Adolph D. Ensmenger .

Jurado e respectivamente assísnado em minha presença neste dia
I! de agosto de 1900.- David G. nade, tabclliao publico elo con
dado d~.IZings.

Chancella elo alludido tabellião,
Estado de Nova York, "]
Condado de Nova Yorld ss.

Eu, Peter J. Dooling, escrivão do condado de Nova York, e
também escrivão da Suprema Corte do referido condado, que e corte
de reg-istro, pelo presente certifico que David G. Rode archivou no
cartorio do escrivão do condado de Nova York, cópia certificadavda
sua nomeação e qualificação ele tabellião publico do condado de Kings,
com a sua assígnatura authographa , e que era por occasião de receber
a prova ou reconhecimento do instrumento aqui junto, devidamente au
torizado a o fazer ; certifico mais que conheço bem a Iettra deste tabel
hão c acredito que a assígnatura elo referido certificado de prova é
authentica ,

Em testemunho do que sellei o presente com o se110 dos referidos
condado e corte e firmei neste dia I'J de agosto de 1909.

Por Peter J. Dooling, Jantes F. Gilligen .

Estava o scllo supra mencionado.
Reconheço verdadeira a assígnarura exarada no certificado retro

de James F. Gillígan, pelo secretario do condado de Nova York e,
para constar onde convier a pedido do interessado; passo o presente que
assigno e vae scllado com o sello deste Consulado Geral.
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Declaro que este documento se compõe ele quatro tolhas que 1':10
numeradas e rubricadas por mim e selladas com o sello deste Consulado
Geral.

Nova York, aos 12 de agosto de 1909.- José Joaquim Gomes dos
Santos, Consul Geral.

Um sello do serviço consular do Brasil valendo 5$, inutilizado.
Chancella do alludido Consulado.
Colladas ao documento e devidamente inutilizadas na Reccbedoría

elo Thesouro Geral do Brazil duas estampilhas valendo collectivameute
J$200. .

Reconheço verdadeira a assignatura do S1'. José Joaquim Gomes
dos Santos, Consul Geral em Nova York (sobre duas estampilhas fe
deraes valendo collectivamcnte SSo réis) .- Rio de Janeiro, II de se
tembro de 1909. Pelo dircctor geral, Gregorio Peceouciro do Amaral.

Chancella da Secretaria das Relações Exteriores do Brazil.
Nada mais continha ou declarava o referido documento que fiel

mente verti do proprio original escripto em idioma inglez ao qual me
reporto.

, Em fé do que passei o presente que sclíei com O sello do meu
ofücio e assigno nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 13 de setembro
de 1909.

Sobre estampilhas valendo 1$500.- Rio de Janeiro, T3 de setembro
de 19°9. - Manoel de Jlaltos Fonseca. \

Certificado de incorporação da Leite Si Companv, lncorponnc.í, so
ciedade autorizada a funccionar na República, n. 7.56(1, ele '25 de setem
bro de J909:

Eu abaixo assiguado, traductor publico e interprete commcrcial jnn
ramcntado da praça do Rio de Janeiro, por nomeação da meritissirna
Junta Commercíal ele] Capital Federal:

Certifico pelo presente, que me foi apresentado um ducumento escri
pto no idioma inglea, afim de o traduzir para o vernáculo, o que assim
cumpri em razão do meu officio e cuja tradução é a seguinte:

TRADUCÇXO

Nós abaixo assignado» tendo por objecto, organizamos uma corpo
ração para os fins abaixo especificados, de accordo c na fórma do dispos
to em uma lei elo Estado de Delawa-e, intitulado ( /-1n aci prol"iding
Géneral Corporation. La1J'. (Acto estabelecendo lima lei sobre corpora
ções em geral) approvada em ro de março de I099, bem COmo nns emen
das c outros actos supplcmcutares da citada lei, pelo presente certifica
mos o seguinte:

J O
, o nome da corporação é Leite {} Company,In.corporated ;

2°, a séde da ccrporaçãos era na cidade de Dover, Condado de Rent,
no Estado de Delaware. O seu agente residente seraIames rvI.Satterfield;

3°, a natureza da corporação e os objectos. e fins de que pretende
ella tratar, promover ou explorar, são os seguintes:

a) adquirir por compra ou por outro titulo qualquer os negocias
anteriormente c na presente data tratados pelos Srs. j oaquim rvI. Leite
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t.:: ,Apg-c1o :\. Leite. constituídos em firma sob a r<~záo social de. Leite é;
Campo com sua. séde de 'negocias na cidade do Pará, 'Estados Unidos-do
Brazil, c bem assím a freguezia, etoce negociavcl. acccssortos contas es
cripturadas, credites ciú vigor, I coutractcs por ultimar e ordeiis, c todos e
qnaesqucroutros bens IllOVC'S, direitos, privilegias c lucros actnatrricnte
auferidos e de que gozarcpl os mesmos neaocios: pngal-os com títulos
desta corporação ou de .outra fôrma,

b) occui)ar-sc'c explorar o que commnmménte se denomina e conhece
pelo nome de neaoc!o deimportação, exportação c' comrutssõcs em ucrat:
occupar-sc, tratar ,e explorar os negocies de compra, venda, ímportacã«
c exportnção e _conuucrc'o de' gcucros. prodncros, _mercadorias e
bens moveis de toda a espécie e qualidade, á cornmissão e tambem por
conta propría;'

c) construir ou adquirir por arrendamento, compra ou outro titulo
qualquer, e manter e explorar estradas de ferro ele toda,.;! espccie, mo
vidas a: vapor. electriddade. ou por outra fórma ,qualquer, bem C01110

linhas telegraphicas e telephonicas ;
d) construir ou adquirir por doação, compra ou outra fôrma qual

quer. c manter e explorar vapores e navios de toda a natureza c quali
dade;

e) occupar-se de qualquer modo .cm toda a sorte de negocias de
transporte de passageiros e de carga-ele toda a qualidade, inclusive
dinheiros e outros ob [ectos de valor;

f) construir e adquirir por arrendamento, compra ou outro, título
qualquer, c explorar, mantere gerir' caes, docas, trapiches, pontes;
rescrvatorios, obras de irrigação, canaes, usinas de força, estações
terminacs, estradas para vagous e caminhos ;

z). occupar-se de ncgoctos mercantes, dc,manUlactura ouem trans
acções de qualquer caracter ou cspccle :

h) adquirir por compra, arrendamento; 011 outro titulo qualquer.
possuir, desenvolver e explorar propriedades agrícolas, mineraes ,
mattas, carvão, oleo, g·az e -terras- com plantações de borracha.i bem
como depositas de qualquer outra natureza ;

i) comprar, vender e negociar. em carvão, madeira, oleo, g-az c
borracha, c gerir e explorar usinas ele oleo, guz , clectricidadc e outras
pará. fornecer. luz e força, c produzir, desenvolver, transmittir, distribuir,
comprar e vender força c luz de toda a sorte e qualidade;

.i)', fabricar; produzir, comprar e vender artigos de todo o gcncro
c espectc.usados ou ligados a qualquer ramo de negocio de que-a ,com
-pauhla se achar' autorizada a' tratar, e negociar a compra e venda de
artigos ouproductos que forem produzidos por qualquer mstallação ou
propriedade pertencente á companhia ou em que estiver ella interessada;

k,1 'adquirir de qualquer modo, cde 'qualquer governo" Estado,
municipalidade ou de qualquer outro departamento governamental,
concessões para explorar' qna~,qucr negocio ou para qualquer -fím O~l
applicaçâo qualquer, e accettar todos os direitos, privilegias 'o 'isenções
outorgados ou conferidos por essa concessão ou concessões e .cumprir
as condições das mcsmas ,

!) aclquirli',' de qualquer modo" ter epossuír d~rigaçôes, acções,
ou-outros títulos ou docuincutosde divida, ele qualquer corporação ou
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corporações; associação ou associações c ,c'l:crcer . todos Os direitos,
poderes e privilégios de propriedadeclos mesmos, inclusive o direito
de votar C001 todos os titules c obrigações que possuir' p~r essa r6I"n11.;
_ 171) fazer tudo aquillo que rÓI' necessário, util e conveniente para rea-'
Iizar qualquer dos fins ou' para obter. qualquer dos ob'ccros, ou' .para o
desenvolvimento de obter qualquer elos !c)odei<es anterior ou posteríor
mente contidos lJO presente, sósmf-o ou juntamente com qualquer outra
coÚjoraçao,. firma .Ol} individuo, c fazer todos os actos, c COUS<).S inci
dentes o~';, cónduçcntes aodcsenvolvimentc . dqs 'mencionados :nego~ips.
ou poderes, Ou relacionados aos mesmos ou ,i parte dos mesmos, uma
vez 'que IÜO forem deencontro ás leis sobre as quncs a.prescute COI11-;
panhia foi organizada; 'e ficando bem entendido e expresso, qu~ nada 'do
gueno presente se contém serei, interpretado como autorizando a ex
pí.o,J:·aç~o noEstádó d9, Delawaredos negoclos (sob qualquer das s~a:>
iórmas) t~e estradas de ferro, tramways, telcphcnes, gaz, 1\1z (;lcctflca
ou companhias de aguá ou quacsqucr outras que possam, implicar o di
reito de condcmuar terras ou occnpar caminhos publicas' no Estado' ele
Dclavcarc.

A corporação terá poderes :
IrPara adquirir por compra, subscrrpçno ou porioutra Iórma, c

g'lrardar para- empreuo de capital ou não, e uxar, 'Vender, ceder,' trans
Icrir. hvpothecar, penhorar ou não" vender Ou.dispórdé tituíos , acçõcs
OU outras 'oqrig:Jçoes 'OU titulos garantidos de qualquer corporação ou
rorporàçõcs : ÜIZer fusão Oll .unil~.se a qualquer, corporação do-modo
que fórpermittido por lei; auxiliar de: qualquer modo qualquer cor
porncno lI.Ç.:ujos títulos, acç6es ou ontras obrigações terem possuídos
ou 'garantidos de' qualqucr eutra forma pela' companhia," ou em ,que, .a
companhia estiver de qualquer sorte interessada; e praticar "qualquer
outro acto ou cousa para preservar; proteecr ou desenvolver o 'valor de
qualquerdesses títulos. acçõcs ou obrigações, e emquantof'Or pO;;SiJidor'a
de qualquer dessas acçõcs, titulas ou outras obrigações, exercer todos
DS ,clirei~os, poderes e prtvítcgjosde propriedade tnhereutés aos-mesmos,
bem-cornotodososdireitos __de voto; garantir O pagamento 'de divi
dçJ1Clos' sobrecuacsquer titules, ou' o-principal: juros; oU,alU'b()s; de
quacsqucr utulosvou outrasvobrigações' .c tamt'cnro cumprímento de
qnacsqner contractos .

2) Adquirir, possuir, tere desenvolver todos os bens nnmcveis ou
moveis, C ernprehendcr c executar obras c operações quc possam, ser
ucccssarlas ou.convenieutes pnrn.trararHos negocies .da.rorporaçno c
para o. exercido c cumprimento. .dos rins c poderes ..no .presente decla
rados .

.3.) Tomar emprestado.ns 'quantias de dinheiro pelos prazos ,0 SOb
as.cooriições que. a, corporação julgarconveniente, c pelosdinhelros
tomados emprestados emittir. obngaçõcs . da corporacão, de qualquer
forma, c .g'arantin quaesquer .dividas. contrahidas ou -obrígacões. emitüdas
Ou..responsabilidades ..incorridas pela .. corporação," por' hypothceas,
penhor, transferencia ou cessão em Hdei-comtsso.nrust) ele qualquer bem
lmrnovcl ou móvel .kl adq uirido ou por, adquirúr. de JutU1"D,.

4) Emprestar dinheiro, .Iazer adiantamentos ou.darcredito. deoutra
fôrma qualquer a individues, firmas, corporações associações c outras
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pesSQ.:1S cont quem a corporação possa negociar, ou pretenda negociar,
pelos prazos c mediante os termos e condições que a corporação julgar
conveniente.

S} Associar com individuos, co-participes ou com outras corpora
ções ou pessoas em qua.lq~ler negocio anteriormente citado n? presente
acto, nos termos e condíçôe, que a corporação Julgar convementc,

6) No decurso dos Scus negocias, c para cumprir Ou auxiliar a
qualquer dos seus fins, lavrar e cumprir todos e quacsqucr contractos
de qualquer espécie e qualidadade, fazer e.praticar todos e quaesquer
aetos ou cousas e exercer quaesquer poderes que uma pessoa possa le
galmente praticar, cumprir, fazer, emprehender ou exercer.

A corporação terá poderes para tratar elos seus negocies em outros
Estados, territorios e possessões dos Estados Unidos e no estrangeiro,
e para manter um ou mais escriptorios 110 Estado de Delaware ou fora
delle, e para adquirir por compra ou de outro modo, possuir, ter, hy
pothccar e dispor de bens moveis e immoveis dentro do Estado de De
lawarc ou fora delle o

A importancia total do capital autorizado em acções da corporação
é de $: o ::,')00 000 dividido em 12 . .100 acçõcs de $100 cada uma. Desse
capital-accões total autorizado 7.500 acções na importancla de $75(LOOO
serão acçõcs prefereuciaes, e 5.000 acções, na importancia de $Süo.ooo
serão nccõcs ordinárias,

As acções preferenciaes, bem C01110 as ordinárias poderão ser au
gmcnradas, em tempo opportuno, na conformidade da lei, e poderão
ser emittidas nas ímportancías e proporções que a directoria dcterminar,
sempre com observancia das disposições legacs.

Os p'ossuidores das acções preferenciaes terão o direito de receber
dividendos annuaes á taxa de 7 % ao anuo, pagáveis do modo que fór
determinado nos estatutos, sempre que forem declarados taes dividendos
e do modo que o forem, dos saldos ou dos lucros Iiquidos da corpo
racão

, Ós dividendos sobre as acções preferencíaes- serão cumulativos e
pagáveis antes de serem pagos quacsqucr dividendos sobre as acçõçs or
dinarias ou reservados dinheiros para isso; de modo que si em um anue
qualquer não houverem sido pagos dividendos na importancía de 7 %

sobre as acções prcíercncíacs, deverá ser pago o que faltar para com
pletar essa taxa, antes de ser pago qualquer dividendo ou reservado
qualquer dinheiro para as acções ordinarlas.

Sempre que todos os dividendos cumulativos sobre as acções pre
ferenciaes) correspondentes a todos os annos anteriores houverem sido
declarados e vencidos, e as prestações accumuladas para o corrente anno
houverem sido declaradas, e a Companhia houver pago esses dividendos
cumulativos, correspondentes aos aunos anteriores, bem como essas pres
tações accumuladas ou houver reservado dos seus saldos ou dos seus
lucros liquides, quantia sufficiente para pagamento dos mesmos, a Di
rcctorta poderá declarar dividendos sobre as acções ordinarias, á taxa
de 7u/o ao auno, pagavcís, então, ou posteriormente dos saldos restantes
ou dos lucros liquidos que houver.

Sempre que todos os dividendos cumulativos sobre as acções pre
tcrenciaes, correspondentes a todos os annos anteriores, houverem sido
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declarados c as prestações accumuladas correspondentes ao anno cor
rente houverem sido declaradas, e a Companhia houver pago estes di
videndos cumulativos e essas prestações accumuladas ou houver reser
vado do seu saldo ou dos seus lucros liquidas uma quantia sufficientc
para o pagamento dos mesmos, houver declarado e pago ou reservado
dos seus saldos ou dos seus lucros liquidas a quantia sufflcícnte para o
pagamento dos alludidos dividendos á taxa de 7 o 3,0 anuo sobre as
accõcs Ordinárias, a Dircctoria poderá declarar dividendos extraor
diuarios, tanto sobre as nccõcs preferenciaes como sobre as acções ordi
narias, pagáveis então ou ele futuro, dos saldos restantes ou dos lucros
liquidas que houver ~ dividendos extraordinarios estes que deverão ser
da mesma taxa, já para as acçõcs prcícrcncíacs, já para as acçõcs ordi
nanas, de modo que ambas as classes de acçõcs partilhem, proporcío
nalmentc á importancia dos títulos emitüdos e em circulação, de cada
uma dessas classes, de todos e quaesquer dividendos extraordinários,
que serão dividendos pagos além dos 7 % ao armo sobre ambas as classes
de acçõcs. ~

No caso de liquidação ou dissolução da corporação, depois de
pagas as dividas ou outras responsabilidades da mesma, os possuidores
das acçôes preícrenciaes terão o direito de ser pagos integralmente da
tmporrancta de suas acções, ao par, e também dos dividendos vencidos ~t

pagar sobre ellas, antes de serem 'pagos dinheiros qnaesqucr aos POSSlU
dores das acções ordinárias ; e depois de pagar aos possuidores as acções
prcrercncíacs o seu valor ao par, c os seus respectivos dividendos ven
cidos, os saldos restantes e os haveres serão divididos e pagos aos pos
suid?rcs d<iB acções .ordinarias de accórdo com as quantidades que re5
pccüvamcnte possuirem.

Os possuidores elas acções preferenciaes bem como 08 das acções
ordtnarías terão, a todos os respeitos, o meS1110 direito de voto, isto é,
a um voto por acção que possuírem respectivamente.

A somma de capital com que a corporação iniciará os seus negocies
será $3. IOO.

S. o Os nomese residencias de cada um dos subscríptores origiuaes
do capital-acçoes e o numero de acçõcs snbsc-íptas por cada um, são os
scguiutes :

:\'OIllCS Rcsldcncías Acçõcs

Armand Bana. 131 Sherman Avc, Nova York , cidade de
Nova York 5

John Bento Palmeira, V Avenida 5.716, Brooklyn , cidade
de Nova York..................................... 5

Adolph D. Ensmenger , Sherindan Aven . 233, Brooklyn,
cidade de Nova Yorl<.............................. 6

Lucian.W. Jenney, 324 Wcst 8381. cidade de Nova York, 9
Carlos P. Hernandez , 638 prospect PI. Brooklyn , cidade

de Nova York...................................... 6
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6. o O prazo de existencia da sociedade é indeterminado.
7. o Os bens particulares dos accionistas não responderão por di

vidas da corporação, seja porque quantia for.
8. o A directoria poderá realizar as suas assemblcas, estabelecer c

manter um ou mais escríptortos da corporação c cscripturar os livros
desta Ióra do Estado de Delawarc, 110S Jogares que a directoria oppor
tunameute designar (exceptuando-sc corntudo os registros origtnacs de
titulas e duplicatas e as listas criginacs c duplicatas dos nomes e ende
reços dos eccíon.stas e o numero de acçõcs possuídas por cada um delles
que fór necessário manter no Estado do Dela-vare, conforme dispõem
as leis do mesmo).

A directona poderá nomear uma commissão executiva e outras com
missões que entender e poderá, de accôrdo com O disposto n06 esta
tutos, conferir a essas com missões qualquer dos poderes da directoria, e
essas commíssõcs exercerão e gosarão dos poderes que lhes puderem
ser conferidos ou autorizados pelos cstat utos ,

A directoria terá poderes e faculdades para autorizar e crear onus
c gTavames sobre os bens moveis c imrnoveis e privilegies de corpo
ração, ou sobre qualquer parte destes, quer fie trate de bens já adqui
ridos, quer por adquirir c para garantir dividas contratadas pela corpo
racão, bem como para autorizar a expedição e outorgas das liypothecas,
canções. actos e cessões, de forma absoluta Ou em Itdei-com
missa, que, na opinião da dtrecroría, possa ser conveniente crear e
cflcctuat-.

A directoria terá poderes para vender, transferir e ceder ou dispor
de qualqk1er ?l~tra fôrma de todos os bens e activos da corporação nos
termos, éondições e pelo preço que a dircctoria entender.

Em testemunho do que, assígnamos o presente e sellamos no dia 9
de [ulho de I goo.

. Arnunui Baita ( scllo l.
{olnt. Bento Palmeira, ( sello ).
A.:-tO/pll J). ]~llsmellger (sello ).
Lucitui lV. JC'1l.1lc)" \ sello). ,
Carlos P. Hcrnon-íez ( sello ).
Asslguaturas exaradas na presença de Fernando G. Echevcrria.
Estado de Nova York.
Condado de Nova York - SS.
Saibam todos que neste dia 9 de julho de 1909, nnno do Senhor,

pessoalmente vieram á presença do abaixo assignado. David G. Rode,
tabellião publico do Condado e Estado supracitados, Armand Batta,
.lohu Bento Palmeira" .Adolph D. Ensmcngcr. .Lucian Vv·. jermey e
Carlos F. l Iernandez, firmautcs do certificado de incorporacão supra,.
partes do mesmo que sei pessoalmente terem as qualidades que 'invocam
c declaram cada um de per si que o alludido certificado é aeto c feito dos
signatários respectivamente, e que os factos 11e11e exarados são com toda
"t .íídelidade.

Passado e por mim assignado c soltado com O se110 do meu offieio
no dia e anuo suprarncncíoeos .

David G. Rode, tnbclliâc publico do Condado de King»,
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ESTADO DE DELAWARE - DA SECRETARIA DE' ESTADO

Eu, \Villiam T. Smithers, secre.arto dc estado ·do Estado de Dela
ware, pelo presente certifico que o instrumento precedente, acima truns
cripta, é copia fiele verdadeira do certificado de incorporação da Leite
(;.COmpa1lT, Incorponuet, recebido 'e archivado nesta repartição
aos 12 dias de julho de [1)°9, anno do Senhor, ás ro horas da
manhã:

Em testemunho do que, firmei o presente que sellei com o grande
sello do Estado de Delaware em Dover, neste dia 16 de julho do anno
Nosso Senhor de 19~19. - Williani 1'. Smittiers, secretario de Es
tado.

Estava o g-rande seHo do Estado ele Delawarc:
Estado de Delaware.
Condado de Kent - ss ,
Eu, Charies H. Le Ferre, Prctonotarlo- da Suprema Corre do

Estado de Delawarc, no condado de lCent,a alludida Corte, sendo
Tribunal ele Registro, com o seu sello respectivo, certifico pelo pre
sente que WilJiam T. Smíthers cuja assignatura verdadeira se vê no
certificado supra, era por occasiâo de passar o mesmo certificado e é
presentemente o secretario de Estado do Estado de Delaware.xíevída
mente comrríissionado e qualificado, e que inteira .fc c credito devem
ser c são dispensados a todos os seus actos officiaes ,

Em testemunho do que firmei o presente que sellei COlIl O seIJo da
allLldi~a Corte Suprema, em Dovcr, neste dia 16 de julho de IQOO.
Charlês H, Le Pare, protonotario.

Estava o sellc acima referido.

Estado de Delaware '1

Condado de Kent JSS.

Eu, James Pennewiil , primeiro juiz do Estado de Deiaware , e
como tal, presidente da Corte Snprcma do ailudido Estado, pelo pre
sente certifico que o certificado supra de Charles f L Lc Fcvrc , preto
úotario da Corte Suprema do Estado de Detawarc. e do condado de
Kcnt, uo qual se acha aflixado o seilo da alludida Corte, acha-se devi
mente lavrado e o foi pelo funccionario competente.

Em testemunho do que firmei o presente em Dover, no condado c
Estado supracitados, neste aia I6 de julho do anuo de Nosso Senhor,
1909.-James Pemunvitt, l° juiz.

Estado de Delaware.
Condado de. Kcnt - 53.
Eu, Charles. I-I. Lc Fcvre, protonotario da Curte Suprema do

Estado de Delawarc e elo Condado de Kent .
Certifico pelo presente que o Ex. Sr. jamcs Pennewill 'que passou

o certificado supra c o firmou, era, quando o fez, c é presentemente o
primeiro juiz do Estado de Delaware, e como tal, o presidente da
Corte Suprema do alludiclo Estado, devidamente commlssionsdo e
qualificado i e que inteira fé e credito SflO e de-vem ser dispensados aos
seus actos oüiciaes e arrestados. '

Poder Executivo - tçoç ~ VaI. Ir. 3::



4Q8 ACTOS DO I'ODER EXECUTIVO

Em testemunho do que, Iirmei o presente que scllci com o se110
do alludido Tribunal Supremo em Dover, no Condado supracitado,
neste dia 16 de julho do <111no de Nosso Senhor, 1909.- Charles lJ. Le
Fevre. prctonotario .

Estava o scllo a que se alludc supra.

Republtca dos Estados Unidos ela Amcr.íca do Norte

SECRETARIA DE ESTADO

A todos que a presente virem, saudações:

Certifico que o documento aqui anncxado se acha se-llado com
o 50110 do Estado de Dclaware, e quc a este sello deve ser dispensado
inteiro credito e fé.

Em testemunho do quo, eu, P. C. 1\-I10X, secretario de Estaco,
mandei sellar o presente com o sello da Secretaria de Estado e firmar
o meu nome pelo official maior da secçãode (( Citízenship » da alludida
secretaria, na cidade de Washington, neste dia 17 de julho de Igog. 
Por P. C. Knox, secretario de Estado, R. lY Flourncy: Junior, om
cíal maicr da secção de {( Citizenship».

Estava o grande seIlo elo Department of Stat ( Secretaria de Es
tado) supramcucionado .

Reconheço verdadeira a assígnarnra retro de R. \~T. Ftournoy JI'.
officíaldo Ministcrio de Estado e111 Washington, c para constar onde
convier, ~ pedido do interessado, mandei passar o presente que assiano e
vae sellado com o scllo deste consulado geral do Braaíl eml'Iova-York.

Nova-York, 2t de julho de 19()9. - JOSé Joaquim Gomes rios
Santos, consul geral.

Chancella do mencionado consulado geral do Brazil.
Um sello do serviço consular da República do Hruzil no valor de

5$ inutilizado.
Colladas ao documento e devidamente inutilizadas na Recebe

dona do Rio de Janeiro, duas estampilhas íedcracs, valendo, cotlectíva
mente, 4$20~}.

Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. JOSé Joaquim Gomes
elos 'Santos, consul geral em Nova York (sobre duas estampilhas Iederacs
valendo collectívamcntc 550 réia.]

Rio ocjancíro, r i etc Setembro de fgOg. - Pelo director geral,
Gregorio Pecegucirc do /llll{/ral.

Chancella da Secretaria das Relações Exteriores ela Capital Federal.
Nada mais continha ou declara va o referido documento que bem c

fielmente verti do próprio original ao, qual me reporto.
Em fé de-que passei o presente que scllci com o sc110 do meu officio

e asstgno nesta cidade, do Rio de Janeiro, aos 13 de setembro ele 19u9.
Sobre estampilhas no valor de 5$000.

Rio de-Janeiro, 13 de seternçro de {goJ. - Manoel de Mattos
Fonseca.
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DECRETO N. 7.569 - DE 30 DE SETElilDRO DE 1909

Abre ao xttuístcrío du Fazenda o credito cxtruordiuario de ]::;7:,~,L)Sr()) pm-a
pagamcnto de dividas ele cxcrcictos findos rclaciOlladlls

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização contida no decreto legislativo n. 2.088, de 12 de
agosto ultimo :

Resolve abrir ao Ministério da Fazenda O credito extraordinário
do 157:443$I93 para occorrer ao pagamento de dividas de cxercicios
findos relacionadas, a saber:

Do Ministério da Jnstiça e Negocias Interiores ..... , . 37: 894$5'15
Do Minísterio da Marinha, , ,............. 2:075$350
Do Ministério da Guerra , ., .. , ' , .. - .. , .. ' , ,'. ' , . .. 19 51-4$866
Do Ministerió da Industria, Viação e Obras Publicas., 4 575$23'2
Do Ministério da Fazenda... , .... ',' ..... , .... , .. , . . . 93"353$230

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 19'09, S81) da Iudependencia e
2IO da Republica.

NILO PEÇA:':HA,

Leopoldo de Bulhões,

DECRETO N. 7.57° - DE 30 DE SETE~mRO DE 1909

Abre no Mínístcrío da Fazenda o crcdtro especial de 15:Q:):),S (ouro) para subsi

dias a commissão acedcmíca incumbida de representar u mocidade braxi

lcirn em Montividco

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização contida no decreto legislativo n . 2 l 108 desta data:

Resolve abrir ao Ministério da Fazenda Oéredito de i 5: 000$ (ouro)
para subsidias a commissrío academíca de representar a mocidade bra
zileira, nas festas realizadas em Montevidéo, em honra ao Brazil .

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 19J9', 880 da Independencia e
21 0 da Hcpublica .

NILO PEÇA?\HA.

Leopoldo de Biiihôes,
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DECRETO N. 7.571- DE:;O DE SETEirlBRO DE 1909

Abre ao Mtntstcno da Justiça e vcgoctos Interiores o credito especial de -!:~75$

para pagamento de substdtos que dcixarnrn de receber João Scvcríauo tia

Fonseca Hcr.ocs , jonquim Leonel de Rezende Filho e Alvaro Augusto de

Andrade Botelho.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, s5°,do regula
menta approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de 1896,
resolve, á vista do art. 8° da lei n. 1.841, de 31 de dezembro de 1907,
revigorado pelo art. ó~ da lei n. 2.050, de 31 de dezembro de'lço8,
abrir ao Mínisterio da justiça e Negocias Interiores o credito cspecia
de 4,275$, para pagamento a João Severiano da Fonseca Hermes,
Joaquim Leonel de Rezende Filho c Alvaro Augusto de Andrade Bo
telho, na razão de I :42s$ a cada um, de subsidias que deixaram de rel
ceber, de 16 de outubro a 3 de novembro de rxçr , na qualidade de
deputados íederaes, o primeiro pelo Estado do Rio de Janeiro e os outros
dous pelo de Minas geraes.

Rio de Janeiro, em 30 de setembro de 1909, 88° da Independcncia
e 21a da República.

NILO PEÇA?\,IIA.

Esmeraldino Oly-mpio de Torres Bandeira.

DECRETO N, 7.572 - DE 30 DE SETImBl\.Q DE 1909

Abre ao xííuístcr!o ca justiça e ~~g'ocios tntcríorcs o credito especial de 13:850$

para pagamento de- ajudas de custo c etc subsidies que deixou de receber

Prnncisco Honorio Ferreira ürnndão.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o 'Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, S .so, do regula
mento approvado pelo decreto n. 2-402, de 23 de dezembro de 1896,
resolve, á vista do art. 8° da lci n . 1.841, de gr de dczembrq de 1907,
revigorado pelo art. 6° da lei n. 2.050', de 31 de dezembro de ICj08,
abrir ao Ministério da Justiça e Negocíos Interiores o credito especial de
13:8,::;0$, para pagamento das ajudas ele custo de 1891 e dos subsidias,
relativos aos períodos de I,=j de junho a 3 de novembro c de 18 a 31
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de dezembro de 1891 e de 1 a '2.2 de janeiro de 1892, que deixou de
receber Francisco Houorio Ferreira Brandão, na qualidade de deputado
federal pelo Estado de Minas Geraes.

Rio de janeiro, 30 de setembro de 1909,88(1 da Independencia e
21° da Republica ,

NILO PEÇAXHA.

Esmeraldino Olym.pio de Torres Bandeira.

DECRETO 7'\.7.,)73 - DE 30 DE SETmIBRO DE 1909

Abre ao Míntstcrto da justíca e Xcgocíos tntcrtorcs o credito especial ele '2:07'5S

para pagamento de ajuda dc custo e ele subsídios que deixoll de receber o gc

ncrat Francisco Victor da Fonseca e SiIY:l.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, 110S termos do art. 70,~ 5, do regula
mento <ij)provado pelo decreto n. 2-409, de 23 de dezembro de 18g6,
resolve á vista do art. 8° da lei n. 1.84', de 3' de dezembro de 1907,
revigorado pelo art. 6° da lei n. 2.050, de 2J de dezembro de 1908,
abrir ao Mlnisterio da Justiça e Negocíos Interiores o credito especial
de 2:075$ para pagamento ela ajuda ele custo de 1902 e dos subsidias
relativos ao período ele 16 de outubro a 3 de novembro de 189r, que
deixou de receber ° general Francisco Victor da Fonseca e Silva, na
qualidade de deputado federal em 18C)[, pelo Estado do Rio de Janeiro
c ern Ig02 pelo do Rio Grande do Norte.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1909, 88° da Independencia e
21 0 ela Republíca.

NILO PEÇANIlA.

Esmeraldino Olj"1npio de Torres Bandeira,
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DECRETO N. 7.574 ~ DE 30 DE SETEMBRO DE 1909

Abre ao !Ilinisterio da Justiça e Ncg ocios Interiores o credito de 50:000,<;', supplc

mcntar á verba «Evcntuacs» do art. 2() da lei 11. 2.050, de 31 de dezembro

de 1908.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização concedida pelo decreto legislativo n. :2. 109, desta data,
resolve abrir ao Ministério da Justiça c Negocies Interiores o credito
de 5°:000$, supplementar á verba «Eventuaes» do art. 2° da lei n.
2.050, de 31 de dezembro de 1908.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de '909, 88° da Indcpendencía e
~21o da República.

NILO PEI,;ANIIA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 7.575 ~ DE 30 DE sETmmRO DE 1909

Prorcgu por mais dois anDOS o prazo a que se refere a clausula IV do decreto

n. ó.5Yj, de JO de junho de I'P7, pnrn apresentação dos estudos definitivos

do ramal de ],tgLl<Hiah.n-a ao vallc do Rio parnnapancma , ela Estrada de

Ferro S. Paulo Rio Grande.

o Presidente da Republica d03 Estados Unidos do Brazil , atten
dcndo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro S. Paulo Rio
Grande, decreta:

Artigo unico . Fica prorogado por mais dois annos o prazo a
que sc refere' a clausula IV do decreto n. 6.533, de co de junho de
19:::17, para apresentação dos estudos definitivos do ramal de jagnarie
hyva ao vallc do Rio Paranapancma, da Estrada de Ferro S. Paulo
lUa Grande.

Rio de Janeiro) 30 de setembro ele 19u9, 8(}> da Indcpcncencía e
21 U da República.

NILO PEÇANIIA.

Francisco Sá.
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DECRETO N. 7.576 - DE 30 DE SETE)lBllO DE 1909

~03

Apprnvn , C0111 mortiücaçõcs , o novo projccto C respectivo orçmucuto dos nrmaxcns

que a Companhia Por! o] F\IJ"ci tem de construir, em substituição cios que

íoram approvados pelo decreto 11.6.363, de 7 de rcvcrcíro de Iq\7.

o Presidente ela Republíca dos Estados Unidos do Brnxll, atten
dcndo ao que requereu a Companhia Port 0/ Pará, devidamente repre
sentada, decreta:

Artigo nníco. Ficam approvados, com modificações, o novo pro
jecto e respectivo orçamento para os armazcns que <1 referida companhia
tem de construir no porto de Belém, no Estado elo Pará, por força do
seu contracto, em substituição dos que foram approvados pelo decreto
n . 6.363, de 7 de fevereiro de 1907.

Rio de janeiro, 30 de setembro de 19°9- 880 da Iudcpendencia e
21,0 da Republica.

NILO PEÇANllA.

Francisco 85,.

QECRETO N. 7.577 -- DE 30 DE smrcnsno DE 1-9°9

Abre.:to :\l.inisterio da Viação e Obras Publicas o credito de 60:):000$ pam as

dcspczns ele construcçãc elo ramal de Santa Barbaru a Saut'Auna dos Ferros

da b;trada de Ferro Central do nraaü ,

fi O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brnxil, usando
dá autorização contida no art. )6, 11. X, lcttra b, ela lei 11. 2.050, ele
3T de dezembro ele 19'/3, decreta:

Artigo unico. Fica aberto ao Ministério da Viação e Obras Publicas
o credito de 6~)):0(n$, para occorrer ás dcspczas com trabalhos de
construcção do ramal de Santa Bárbara a Sant'Anna dos Ferros da Es
trada de Ferro Central do Brazil.

Rio de Janeiro, jo de setembro ele 1909, S{;o da Indcpcndcncin c 21"
da República. ~

NILO PEÇANIIA.

Francisco Si.
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DECRETO N. 7.57B-nE 4 DE OUTUBRO])8 ISl09

Estabelece bases para a prcstucâo do contas do trafego do coes de Santos

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, atten
dendo a necessidade de estabelecer as bases para a prestação das contas
do trafego do cács de Santos, de modo a ficarem claramente discrimi
nados o capital, a receita, a despeza e a renda liquida para os effeitos da
lei n . 1.746, de 13 de outubro de l<369, e contractos referentes áquella
obra, e considerando que a applícacão do reg'imen estabelecido para ve
rificação da contabilidade de outros portos da Republica assegura a me
lhor fiscalização por parte do Governo e simplifica as relações deste com
as emprezas fiscalizadas, decrecta :

Artigo unico. Ficam approvadas as clausulas que com este baixam,
assignadas pelo Ministro de Estado da Viação c Obras Publicas, para
o fim da prestação das contas do trafego do caes de Santos.

Rio de Janeiro, 4 de outubro de '9()0 gg" da Tndcpendencia e a r"
da República.

NILO PEÇ.\1\][:\.

Francisco Sá.

Clausulas a que se refere o decreto n. '7.578, desta data

Será considerada renda bruta da Companhia Docas de Santos a
soinmade todas as rendas ordinárias ou extraordinárias, evcntuaes ou
ascessorias, que forem por clla recolhidas.

Il

Será considerada despeza da mesma companhia a somma de todas
as despezas com a sua administração e custeio de todos os serviços, com
prcheudeudo a conservação e reparação de todas as obras, apparelhos,
machinismos, material fixo rodante e fluctuante, a dragagcm do porto
nos termos do decrccto n. :3.4' I, de 23 de dezembro de 1896, a illumi
nação das faixas do cáes, dos armazens , ediflcios c das ruas abertas em
terrenos da mesma companhia , a conservação dos calçamentos dessas
.ruas, o supprimento de ag-uá aos navios, a conservação e custeio e scr
V1ÇOS para a producção e uso da energia elcctrlcn e quacsquer outras
despezas ordinárias ou extraordinárias eventuaes ou accessorias inclusive
a contribuição para as dcspezas de fiscalização do contmcto por parte do
Governo.



ACTOS DO PODER EXECUTIVO

1II

50:;

Fica fixada a cota de 40% da renda bruta definida na clausula I
para as despezascspeciticadas na clausula Il, e a cota de 60 o da mesma
renda bruta, como representativa da renda liquida da companhia, para a
remuneração do capital empreg-ado pela mesma, nos termos da clausula
V. até o limite máximo marcado no § S" do art. 1o do decreto n. 1.746,
de 13 de outubro de 1(369.

IV

As despezas com obras novas, que forem autorizadas pelo Governo,
serão incorporadas ao capital da companhia e bem assim as de recons
trucçêo ou de consolidação quando, a juizo do Governo não sejam
motivadas por defeitos de construcção primitiva ou por falta de conser
vação.

Este capital terá direito à remuneração em cada semestre, á pro
porção que for sendoefTectivamente empregado em obras realizadas no
semestre, comprovadas peta companhia e acceitas pela fiscalização por
parte do Governo as respectivas despczas, de acc6rdo com os orçamcn
tos epprovacos c preços de unidade nelles estabelecidos.

v

o capital da companhia é a somma dos orçamentos approvados até
esta data, que estiverem representados pelas respectivas obras, de con
formidade com os projectos e tabellas de preço a que se referem os
mencionados orçamentos c a elle será additado o valor de outras obras
que forem executadas até o dia 7 de novembro de 1912, deconforrnidade
comas planos, orçamentos e preços de unidade que forem approvados
pelo Governo até essa data.

Deste capital será reduzido, na conformidade das clausulas IH e IV
do decreto n. 9.979, de 12 de julho de r888, o producto da venda, feita
de accórdo com o Governo, dos terrenos aterrados que não forem ne
cessarias ao serviço da companhia.

VI

A companhia obriga-se a apresentar ao Governo, até o fim do mez
de março de cada anno, o balancete da renda bruta do nnno anterior.

VII

Ficam em vigor as clausulas dos decretos anteriores não modifica
das pelas presentes.

Rio de Janeiro, 4 de outubro de r90).-~ Francisco Sd.
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DECRETO N. 7.579 - DE 7 DE OUTUBRO DE 1909

Abre ao Mtnlstcrío da Fuxcnda o credito cxttaordinario de 5:949$070, para pa·

gamcnto ao capitão de corveta commíssarío, Carlos Eugenio Ferreira. em

virtude de sentença judiciurin .

o Presidente da República dos Estados Unidos do Braztl, usando
da autorização contida no decreto lcgislativo n . ~.IOI, de 9 do mez
passado:

Resolve abrir ao Ministério da Fazenda o credito cxtraordiuario
de 5:949$970, para occorrer ao pagamento devido, em virtude de se
tença judiciaria, ao capitão ele corveta commissario Carlos Eugenio
Ferreira, conforme o prccatorío expedido em Iq de outubro de .1908,
pelo juizo federal da 2 a vara do Districto Federal.

Rio de Janeiro, r5 de outubro de IgOg, 88~ da Independcncia e 21°
da República.

NILO PEÇANIIA.

Leopoldo de Bulhões.

DJiCRETO N. 7.580 - DE 7 DE OUTUBRO DE 1909

Orõa mais uma brig-acb ele cavauarta ele guardas nocíonucs na comarca ele Tijucas

no Estado de Santa Cnthurinn.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, para
execução do decreto n. 4JI, de 14 ele dezembro de 1896, decreta:

Artigo unico . Fica creada na Guarda Nacional da comarca de
Tijucàs, no Estado de Santa Catharinn, mais uma brigada de cavallaria,
COI11 a designação de 16"', que se constituirá de ôons regimentos sob
ns. 3 [ e 32, os quaes serão organizados com os g"uardas qualificados
nos districtos da mesma comarca; revogadas as disposições em
contrario.

Rio de Janeiro, 7 de outubro de 1909, 88° da Indcpendencia c
21° da República.

NILO PEÇANIIA.

Esmeraldino Oirmpio de Torres Bandeira.
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DECRETO N. 7.581 - DE 7 DE OUTUBRO DE 1<)09

Õ07

Abre ao Ministcrio ela ju::;tiçtt e Ncgoc.os Interiores o credito especial de 1:;';00$,

para p<lgamento da njudu de custo, que deixou de receber o \)L José Teixei

ra da Marta Bacctlar.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 7°, ~ 5°, do regula
mento approvado pelo decreto n. 3.409, de 33 de dezembro de 1896,
resolve á vista do art. Du da lei 11. 1.841, de 31 ele dezembro de H)07,
revigorado pelo art. 6° da lei 11. 2.h'50, de 31 ele dezembro de 190B,
abrir ao Minísterio da Justica C Negócios Interiores o credito especial
de I: 200$ para pag'arnento da ajuda de custo de 1&)7 que deixou de
receber o Dr. José Teixeira da Matta Bacellar, e bem assim da differença
entre a quantia recebida em rB98 e a ajuda de custo a que tinha direito
como deputado federal pelo Estado do Pará.

Rio de Janeiro, 7 de outubro de 1909, ggo da Indepcndeucia e
21° da Rcpublica ,

NILO PEÇA~llA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 7.,182 - DE 7 DE OUTUBRO DE 1909

Abre ao Mímetcrío dit justiça c Negocies Interiores o credito especial de

9:S:~5S para pag-amellto de suteídíos quc dcixoudc receber Thomaz nodri

gllCS da Cruz.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Ilraxil, tendo
ouvido o Tribunal ele Contas, nos termos do art. 70, ~ 5°, elo regula
mento approvado pelo decreto n . 2.40l), de 23 de dezembro do 1(\96,
resolve, á vista elo art. B: da lei n. 1 JJ-+ l. de 31 de dezembro de H)07 ,
revigorado pelo art. 6<) da lei n. 2'°50, de 31 de dezembro ele 1908,
abrir ao Ministério ela Justiça e Negados Interiores o credito especial
ele9:5~5$, para pagamento de subsídios que, relativos aos períodos de
15 dejunho a 9 de julho c de 16 de outubro a 3 de novembro de IB91,
de '3 de outubro a 12 de novembro de 1B92 e de 3 de maio a 25 de
junho de 1893, que deixou de receber Thomaz Rodrigues da Cruz, na
qualidade de senador pelo Estado de Sergipe.

Rio de janeiro, 7 de outubro de 1909, 88 0 da Indcpendencia e
2[° da República.

NILO PEÇANIlA.

Esmeraldino Olpnpio de Torres Bandeira.
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DECRETO N. 7.583-DE 7 DE OUTuBRO Dl\ 1Y<'9

Abre ao 2\linistcrjo ela justiça e Negocies Interiores o credito especial de 5:.100$

para pagamento de subsídios que deixou de receber Aurchuno Pinto Bar

bosa.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § S". do regula
menta approvado pelo decreto 11. 2,409, cte23 de dezembro de 1896,
resolve, á vista do art. 8° da lei TI. 1.84 T, de 3I de dezembro de 19°7,
revigorado pelo art. 6° ela lei n, 2.050, de 3T de dezembro de 190B,
abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito especial
de 5:400$ para pagamento de subsidias que no periodc de 10 de outubro
a 20 de dezembro de r8C)4, deixou de receber Aureliano Pinto Barbosa,
na qualidade de deputado federal pelo Estado do Rio Grande do Sul.

Rio de Janeiro, 7 de outubro de 1909, 88° da Independencia e 21°
da República.

NILO PEÇANI-iA.

Esmeraldino Olyinpio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 7.584 - DE 7 DE OUTUBRO DE '909

Abre ao àtínístcrto da Justiça c Xcgocíos Intcríorcs o credito especial de 12:82SS

para pagamento de subsidias (lHC dcíxaram de receber Quintino Bocayuva ,

José Gomes Pinheiro Machado, José Lopes da Silvu Trovão, Joaquim Xavíc.r

GUim~;"aes Natal, Bcllarmiuc Carneiro, joão Luiz de Campos, Antonio Gou

çatves Chaves, xlanoet putgcncío Alvos Pereira c Antonio Dutra Nícacto.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, ~ 5°, do regula
menta approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de 1896,
resolve, á vista do art. 8" da lei n. 1.841, de 31 de dezembro de 1907,
revigorado pelo art. 6° da lei n . 2.0S0, de 31 de dezembro de 1908,
abrir ao Ministério da Justiça e Negocias Interiores o credito especial
de 12:82,')$ para pagamento a Quíntíno Bocayuva, José Gomes Pi
nheiro Machado, José Lopes da Silva Trovão, Joaquim Xavier Gui
marães Natal, BeiJarmino Carneiro, João Luiz de Campos, Antonio
Gonçalves Chaves, 1\'1<l11oe1 Fulgencio Alves Pereira e Antonio Dutra
Nicacio, na razão de 1 :425$ a cada um, de subsidias que deixaram de
receber, de 16 de outubro a 3 de novembro de 1891, na qualidade de
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senadores pelos Estados do Rio de janeiro e Rio Grande do Sul, os
dous primeiros, e na de deputados federaes pelo Distrícto Federal e
pelos Estados de Goyaz e Pernambuco, respectivamente, os tres imme
diatos, c, pelo de Minas Geraes, os outros.

Riode janeiro, 7 de outubro de 1909, 8Go da jndepcndcncía c 21°
da República.

NILO PE~;ANHA.

Esmeraldino Olympio de Torres Ban-ieírü,

DECRETO N. 7.585 - DE 7 OE OUTU!llW DE 1909

Approva o projccto e respectivo orçamento da ponte sobre o Rio Pm-ana , no
jupi , secção de Mano Grosso, de Corumbá ao Rio Paraná

O Presidente da República elos Estados Unidos do Brazil, atten
dendo ao que requereu a Companhia ele Estradas de Ferro Noroeste
do Brazil, decreta:

Artigo unico. Fica approvado o projccto da ponte sobre o rio Pa
raná, 110 j upiá , secção de Matto Grosso, de Corumbá ao rio Paraná,
com dons vãos de .som, o na margem esquerda, uma viga continua de
350m,_ o e 10 vãos de som, Ona margem direita, attingindo a 2.397,29f3,
toneladas o peso total das superstructuras metallicas, assim como o rc
spedívo orçamento, na importaucia de 2.689:469$9°.:1.

Rio de Janeiro, 7 de outubro de 1909, BBo da Independcncia e 210

da República.

NILO PEÇANlIA.

Francisco Si

DECRETO N. 7.586 ..- DE 7 DE OUTUBI(Q DE 19U9

Approve a planta do local, em Porto Atcgrc, para uma estação central da rede

de viação rcrrca arrendada a Compagnrc Auxiliaire de Chcnun de l-er a u

Brcsit e declara de utilidade publica a desapropriação dos terrenos e bcmfci

lo rias nctta com prchcndido».

O Presidente da República dos Estados Unidos do Bruztl, atten
dendo ao que requereu a Compagntc Auxiliaire de Chemin de Fel' au
Brésil devidamente representada, decreta:

Art. unico. Fica approvada a planta que com este baixa rubricada
pelo director geral de obras e viação da Secretaria de Estado da Viação
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e Obras Publicas, do local para a reconstrucção em Porto- Alegre de
uma estação: central de rede de viação férrea arrendada a Compaguie,
Auxiliaire de Chernins de Fel' au Brésíl e declarada de utilidade publica
a desapropriação na fôrma da lei, dos terrenos c bemfeitorias comprehcn
didos na mesma planta.

Rio de Janeiro, 7 de outubro de 1909, 88° da Independcncín e 21"
da República.

NILO PEÇANHA.

Francisco Si.

DECRETO N. 7.587 -))89 DE OUTunRQ D8 1909

Abre ao i\iinisterio da Agrícutturc , Industrin e Commcrcío o credito especial de

45:000S para ancndcr a dcspczas imprevistas de caracter eventual.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil , usando
da autorização constante do art ..So da lei 11. T. 606, de 29 de dezembro
de: t C)06, c tendo ouvido o Tribunal do Contas, na Iórma do art. 70,
§ 50 do respectivo regulamento, resolve abrir ao Ministério da Agri
cultura, Indústria e Commcrcio o credito 'especial de 45:000$ para at
tender a despezas imprevistas de caracter eventual.

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1909, 83<> da Independencia c 2 ta
da República.

NILO PEÇA",HA.

-L Cütuiido Rodrigues.

DECRETO N. 7.588 - DE 9 DE OUTUBRO DE 1909

Abre ao Míu.stcr!o ela Justiça e Ncgoctos Interiores crcdíros na importanr.ia

total de 3.92-l:5,--\9S370, supplcmcntarcs às verbas 115. 13, 15 e ::;ü elo art. ::,0

ela lei do orcamcuto do exercício ele HY.\Çl.

O Presidente da Rcpnblica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo art. 2°1 n. XXTIT,da lei
n. 2.035, de 29 de dezembro de 1908, c ouvido o Tribunal de
Contas nos termos do art , 701 ~ 5°, do regulamento approvado
pelo decreto n. 2. 409, de 23 de dezembro de 1896, resolve abrir
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ao Ministerio da Justica e Negocios Interiores credites supplc
mentares na ímpoitancia total de 3.924:549$37°, para pagamento
do pessoal até o fim do exercicio de 1909, sendo 297:900$ á verba
n. 13, 3.419:860$°36 á verba n. 15, e 226:789$334 á verba
n. 38, todas do art , 2° da lei n. :2 .050, de 31 de dezembro de
I9otl, de accórdo com a dernonstracção junta:

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1909, 88° da Indcpendencia
e 21° da República.

NILO PEÇANIlA.

Esmeraldino Olynzpio de Torres Bandeira.

Demons'tr-accâo do cr-edtto de 3.924:549$3'70, a que se refere
o decreto li '7.588, de 9 de outubro de 1909

Pessoal

13. Justiça do Districto Federal:

Côrte de Appellação........ 120:800$000
Secretaria .. . . . . . . . . . . . . . . I 1:500~ooo
Juizes de direito. . . . . . . . . . . 87: 800$000
Tribunaes do J ury . . . . . . . . . 7: 800$000
Pretorias..... ... . . . . . . .. .. 50:000$000 277:90°$000

15. Policia do Districto

Repartição da Policia .
Sfr:cretaria .
Serviço medico legal .
Gabinete de Idcntificacáo e

Estatistica ~ __ .

Guarda civil:

Pessoal, .
Pessoal de 110111eacrlO do chefe

de Policia . .' .
C o I o 11 i a Correccional dos

Dous Rios .
Escola Corrcccioual Quinze

de Novembro .
Casa de Detenção .

Federal:

5°7:°938553
54:933$334
29: 600$000

24:4,6$668

686:353$334

10:800$000

13.280$000
21 :866$668
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Força Policial

Pessoal effectivo..........•
Para os officiaes e praças que

se reformarem , .

38. Corpo de Bombeiras:

Pessoal effectivo .
Offieiaes reformados .

'.°48:589$939

16:882$37 2

214: 794:5334
1 I: 995$000 226: 789$334

3.924:549$37°

Primeira secção da Directoria da Contabilidade da Secretaria
da Justiça e Negocies Interiores, em 9 de setembro de 1909.
Carvalho e Souza, 1° officia1. - Rodrigues Barbosa, dircctor da
secçãq.:- J. Bcurdini, director geral.

DECRETO N. 7.589 - /)E 9 DE OUTUBRO DE 1909

Abre uo .\Iinislerio da Justiça c Xcgocios Interiores, por conta do cxcrctcio de

19CX), o crcttíto supplcmcntar de óIB:750,~, sendo: q! :750S á verba - Subsidies

dos Senadores e "lii:O'):).~ it verba -- Subsídios dos Deputados.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil , usando
da autorização concedida pelo TI. I, do art. 33 da lei' n. '2.os0 1 de 3f
de dezembro de 1908, e ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do
art. 70, ~ 5'\ do regulamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23
de dezembro de rB96, resolve abrir ao Ministcrío da Justiça e Negocias
Interiores, por conta do exercício de 1909, ° credito supplcmentar de
óIB:75Q't;, sendo: 141 :750$ á verba - Subsidlos dos Senadores - e
477:000$, á verba - Subsidias dos Deputados - afim de occorrer ao
pagamento do subsidio aos membros do Congresso Nacional, durante
a prorogação da actual sessão até o dia 2 de novembro do corrente
anno.

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 190f), B8° da Independcncia e 21 0

da República. .

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.
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DECRETO N. 7.590-D8 9 D8 OUTUBRO DE 1909
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Abre ao Mínistcrio da Justiça e Negocias Interiores, por conta do cxercícío de

11)0), o credito supplcmcntar de ,10:500,L sendo I2:.SooS á verba Secretaria do

Senado c IB:0:)0,$ ú verba S<.::c:n::taria du Camara dos Depurados

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil , usando
da autorização concedida pelo n. 1 do art. 3:i da lei 11. 2.05°, de 31 de
dezembro de 190B, e ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do
art. 70, § :)0, do regulamente approvado pelo decreto n . 2.409, de 23
de dezembro de r896, resolve abrir ao Ministério elaJustiça c Negócios
Interiores, por conta do cxcrcíc!o de 1909, o credito supplcmcntar de
30:500$, sendo 12:500$ á verba Secretaria do Senado e 18:000$ á verba
Secretaria da Camata dos Deputados, afim de occorrer ao pagamento
das despezas com °serviço ele impressão e publicação dos debates do
Congresso Nacional durante a prorogação da actual sessão iegíslatíva
até o dia 2 ele novembro do corrente anno,

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1909,83° da Indepeudencia e 21 °
da República.

NILO PEÇANI-IA.

Esmeraldino Olrmpío de Torres Bandeira.

DECRETO N. 7.591 - DE TI DE OUTUBRO DE 1909

Abre ao .\linistcrio ela Justiça e Ncgocros Interiores o crcdito cespecial de

20:000S para pag-amento ela subvenção ao Instituto Histórico e Gecgrnphice

Brazileíro.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, usando
da-autorização contida no art. 3°,11. I, da lei 11. '2.050, de :lI ele de
zembro de 1908, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos elo
art. 70, S 5°, do regulamento approvado pelo decreto n. '2·409, de 23
de dezembro de r896, resolve abrir ao Mínísterlc da Justiça e Negocias
Interiores °credito especial de 20:QOO$ para pagamento da subvenção
concedida pela referida lei ao Instituto Histórico e Geographico Bra
zileiro.

Rio de Janeiro, lIde outubro de 1909, 88° da Independencía c
21 o ela República.

NILO PEÇ;;\NHA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

Poder Executivo - IC}GO- VoL n. 33
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DECRETO N. 7-592 - DE: 14 DE OU'fU13RO DE 1909

Abre ao Miuistcrlo lb Fazenda o credito de 3"1:700$ paru pagamento do premio

devido n CO'lllP:l!lhi:t Contareíra c v.açüo Fluminense.

o Presidente da República dos Estados Unidos elo Brazil, usando
&'1 autorização conferida no art. ::;.3, n. 3, da lei n. 2.°60, de 31 de de
zembro de 1908, sendo ouvido o Tribunal de Contas, na conformidade
do art. 2°, § 2", n. 2, Ictuu c, do decreto legislativo n. 392, de 8 de ou
tubro de 1896, resolve abril" ao Ministcrio da Fazenda o Credito de
34:700$ para occorrcr ao pagamento do premio que compete á Com
panhia Cantareira c viação j-tununcnse pela construcção 110 seu esta
leiro de S. Domingos em Nictheroy, Estado do Hio de Janeiro, da barca
Martins A.D"onso, de propriedade ela mesma 'companhia c com a capaci
dade de 347 toneladas.

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1909,88° da Indepcndcnctn e
.21 0 .da Republica.

NJLO PEÇ..\.NIlA.

Leopoldo de 13ulhiJes.

DECRETO N. 7-:'593 - 08 q DE OUTUBRO DE 1909

Abre ao xunístcno da jusuca e Negocies Interiores o credito especial de 1l:4C10S

!Janl pagamento de subsídios que ocíxcrorn de receber Pacifico Gonçalves da

Silva Mascarenhas, Francisco Alvaro Bueno de Paivn , Jose xtoríano Car

neiro da Cunhu , Ra ymuudo Cnrnciro ele: Souzn Duudcira , Antonio Alves Pc

rctm de L}'I"a, Alfrodo Ernesto de jacqucs Ounqoc, Lcovígudo do Ypirunga

Amoruu Fílguciras e Luiz Carros lrócs da Cruz.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Braz il, tendo
ouvido o Tribunal ele Contas, 1103 termos do art. 70, § 5°, do regula
mento approva.lo pelo decreto n. 2 -40~, de 23 de dezembro ele 1396,
resol vc, á vista elo art. (30 da lei n. \.841, de 31 de dezembro de 1907,
revigorado pelo art. (f da lei h. 2.050, de 31 de dezembro de 1908,
abrir ao Ministério da Justiça e Negocias Interiores o credito especial
de 11: 408$ para pagamento a Pacifico Gonçalves da Silva Mascarenhas,
Francisco Alvaro Bueno de Paiva, José Mariano Carneiro da Cunha,
Raymundo Carneiro de Souza Bandeira, Antonio Alves Pereira de Lyra,
Alfredo Ernesto jacques Ounquc. Leovigildo Ypiranga Amorim Fi1~

guelras c Luiz Carlos Frócs da Cruz, na razão de 1 :42.5$ a cada um,
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uc subsidios, que deixaram de receber, de 16 de outubro a 3 de no
vembro de 1891, na qualidade de deputados fcdernes, os dois primeiros
pelo Estado de Minas Geracs, os tres immediatos pelo de Pernambuco
e os demais, respectivamente, pelo Districto Federal e pelos Estados da
Bahia e Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, q ele outubro ele 19°9, 88" da Indepcndencía e
21° da República.

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino OlXII/pio de Torres Bandeira,

DECRETO N. 7 ·594 - DE 14 DE OUTUBRO DE 1909

Abrc ao Míurstcrio da Justiça c Negocias Intcrtorcs o credito especial de 10:225$

para pagamento de ajudas de custo e de subsidies que deixou de receber o
Dr. Francisco Rangel Pestana.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido ~ Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § ,S0, do regula.
menta approvado pelo decreto n. 3.4oQ, de 23 de dezembro de 1896,
resolve, ú vista do art. 8° da lei TI 1.84t, de 31 de dezembro de 1907,
revigorado pelo art. 60 da lei 11. 3.0,S0, de 31 de dezembro de 190B,
abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito. especial
de IO: :215$ para pagamento das ajudas de custo de r890 a 18')2 e dos
subsidias, relativos aos períodos de 15 de novembro de r890 a 26 de
fevereiro de r89r c de 16 de outubro a 3 de novembro desse ann~;

qge deixou de receber ° Dr. Francisco Rangel Pestana, na quali
dade de senador pelo Estado de S. Paulo.

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1989, 88° da Independencia e
21° da República.

NILO PEÇAXI-lA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.
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DECRETO );-. 7. 59S - DE 14 DE OUTU13RO DE 19°9

Abre <.\0 :\linisterio da justica e Xcaocios Interiores o credite cspccíol de .:;,:r;""758

para pagamento de ajudas de custo e de subsidios que deixou de receber

Joaquim Francisco de Assis Ih-azil ,

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos-do ar t. 70, § 5°, do regub
menta approvado pelo decreto 11. J.Lt09, de 23 de dezembro de 18C)6,
resolve, á vista do art. 8° da lei TI. J .841, ele 3[ de dezembro de 19°7,
revigorado pelo art. 6° da lei 11. 2.0,S0, de 3! de dezembro de 1908,
abrir ao lVlinisterio da Justica e Negócios Interiores o credito es
pecial de 39:775$, para. pag'anlento das ajudas de custo de 1891 a 1893
e dos subsidias relativos aos períodos de 15 de junho a 3 de novembro c
de 18 a 31 de dezembro de 1(3l)I, ele 1 a 22 de janeiro e ele 12 de maio
a 13 de novembro de 1892 e de :) de maio a 25 ele setembro de 1893,
que deixou de receber Joaquim Francisco U8 Assis Brazil, na qualidade
de deputado federal pelo Estado do Rio Grande elo Sul.

Rio de Janeiro, '-1 de outubro de 1909, 88° da Tndcpendcncia c
2 I c da República.

NILO PEÇA1\HA.

Esmeraldino Oly nipio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 7.596 - DE I4 DE OUTUI3HO DE 1909

Abre ao Míntstcrio da justíçe e Negocies Interiores o credito especial de 5:550,~

pai-a pagamento de subsídios e ajudas do custo que dcixarum de receber llcr"

enio Pedro da L1'7" Cass.ano Candido Tavares :cl,\~'tos, jocqutm Ferreira

Chaves c José Marccllino da Rosa e Suva .

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, ~ 5'-', do regula
mento approvado pêlo decreto 11. 2.40C), de 23 de dezembro de r896,
resolve, á vista do art. 8° da lei n. 1.841, de 31 de dezembro de J907,
revigorado pelo art. 6'> da lei 11. 2.0S0, de gr de dezembro de 1908,
abrir ao Ministério da Jnstiça e Negocias Interiores o credito. especial
de 5: 550$ para oecorrer aos seguintes pagamentos: de :2:250$, de sub
sidios, de I a 30 de agosto de H)OO, n.10 recebidos por l lercilio Pedro
da Luz, como senador pelo Estado ele Santa Cathariua , de :2=400$ de
subsidias, de 3 de outubro a 3 de novembro de IB9I, não recebidos por
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Cas siano Ca ndido Tavares Bastos, como senador pelo Estado de Ala
gOas; de 300$, de subsidias, de 25 a 28 de tcvcreíro de J902, não recc
bidos por Joaquim Ferreira Chaves, como senador pelo Estado do Rio
Grande do Norte, e de 6cx>$, da ajuda de custo que em J902 deixou de
receber José .Marcellino da Rosa e Silva, na qualidade de senador pelo
Estado 'c.ie Pernambuco.

Rio de Janeiro, I4 de outubro de 19'J9, 88° da Independencia e
'21° da República.

NILO PEÇANHA.

Eoneraldino Olympio de Torres Bandeira

DECRETO N.7.597 - DE 14 DE OUTUBRO DE 1909

Abre <:0 .i\lini:>terio da Justiça e Negocies Interiores o credito especial de 14:2508

pa ra pagamento de subsídios que crctxarum de receber C;ij Dunz C;olllcnt, Braz

Carneiro XOÇ;"lleira da Ouma , ..Alexandre Cassiano cio Nc ectmcnro, Víctortno

Ribeiro Carneiro Montetro , .1050 Baptista etc Sampaio Fcr-mz , Manoel Pros

cutano de O'ívcíra vcüadno, Domingos ela Snva Porto, Constantino Luiz

Pauctu , Amr.rico Gomes Ribeiro ela Luz c Potvcarro nodrtgucs Viot ti.

o Presidente da República dos Estados Unidos do BraziJ, tendo
ouvido o 'Tribunal de Contas, nos termos do art 70, § 5°, do regula
menta approvado pelo decreto n. 3.409, de 33 de dezembro de 1896,
resolve á vista do art. 8° da lei n . I .ilp, de 3J de dezembro de 1907,
revigorado pelo nrt 6~ da lei n . 2" 050, de 31 de dezembro de 1908, abrir
ao Mtntstcno da Justiça e Negocios Interiores o credito, especial de
14: 250$ para parrarncnto a Gil Diniz Goulart, Braz Carneiro Nogueira
da Gama, Alexandre Cassíauo do Nascimento, Vicitorino Ribeiro Car
neiro. Monteiro, João Baptista de Sampaio Ferraz, Manoel Prescllianode
Oliveira Vnlladâo. Domingos da Silva Porto, Constantino Luiz Palleta ,
Ante rico Gomes Ribeiro da Luz e Polycarpo Rodrigues Viotti, na razão
de I :425$ a cada um, de subsidies que deixaram de receber, de 16 de
outubro a 3 ele novembro de Jb9T, os dons primeiros na qualidade de
senadores pelos Estados do Esptruo-Santo c. Rio de Janeiro, os dois
ím mcdiatos como deputados fcderacs pelo Estado do Rio Grande do
Sul, o quinto e o sexto na mesma qualidade pelo Districto Federal e
pelo Estado de SClrgipe e os outros ig uahuentc corno deputados te
dcraes pelo Estado de :\Iinns Ceracs.

Rio de Janeiro, em I4 de outubro de 19üJ, ESo da Indepcndencía
e 21° da República.

NI LO PEÇA:,\IIA.

Estneraldino Olpnpío de 'Torres Bandeira,
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DECRETO N. 7.598~DE 14 DE OUTUBRO DE 1909

Concede autorização a «Fcltcn & Cuillcauruo Lnhmcyct'kc e Acucn-Gcscltschalt,

de 2\IüJhcim SUl" t:thin", para uansrcnr à -Dcutsch Sudamcrtkaníscuc Tclcgrn

pnengcscüsctian; 1\, G.", a concessão que lhe foi feita pelo decreto n , 7.05',

de 30 julho ele 1008.

o Presidente ela República dos Estados Unidos elo Brazil, atten
dcndo ao que requereu a Fctten t;: Guílleaume Luhmcrerke /-lctien Gesel
Iechaft, de Milllleim sI/r Rlnn: devidamente representada, decreta:

Artigo unico. Fica autorizada a Felten fi 'Guilleourue Lanmeverkc
Actíen-Oeseliecnajt, de Múllicim SUl" Rbin, a transferir á Deuiscli Sudame
rieaniscíe TelegraphengesellscfIa/t, /1. G., a autorização que lhe foi
concedida pelo decreto n . 7.°51, de 30 de julho de 1908, para, sem
privilegio, estabelecer e explorar um cabo telegrapluco submarino entre
um ponto da costa do Brazil e a ilha de Teneriffe ou, mediante prévio
accoroo com a Soutti .llmerican Cable Componr, entre aquelle ponto e
a costa occidcntal da Africa, mediante as clausulas que corn este baixam
assig!1adas pelo ministro de Estado dos Negocias da Viação e Obras
Publtcas,

Rio de Janeiro, 14 de outubro de F)09, 88° da Independencia e '21°
da Republica..

NILO PEÇANIE.

Francisco Sá.

Clausulas a que se refere o decreto n . 7. 5Ç)S desta data

A cessionária obriga-se a não fazer fusão ou ajuste de espécie alguma
com qualquer outra ernpreza telegraphica para a exploração do serviço
que constitue o objecto da concessão, sem prévio consentimento do Go
verno Federal.

II

Obriga-se, outrosim, a admittir o fiscal que fôr nomeado pelo Go
verno Federal e a contribuir com a quantia de 6:000$, em duas pres
tações íguacs e adeantadas, que serão recolhidas semestralmente ao
Thesouro Federal "Para as despezas de fiscalização.



NILO PEÇAXHA,

Francisco &í.

NILO PEÇAXIIA.

Fttnicisco Sá.

AGTOS DO PODER EXECUTIVO

lI!

A cessionária assume todos Osonus decorrentes do contracto que
lhe 6 transferido, ficando-lhe assegurado todos os direitos no mesmo
estabelecidos.

Rio de Janeiro) 14 de outubro de 1909.-Francisco Si.

DECRETO N. 7. ~99 - DE 14 os OUTUBRO DE 1989
Aporova, com modíücaçõcs, o:') estudos dcfinitivos do primeiro trecho ela linha de

Ourrnuntio a Diamnntmn, na extensão de 38.900 tctomctros.

o Presidente da Rcpnblica dos Estados Unidos do Brazil, atten
dendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro de Victoria a
Minas, decreta:

Artigo unico . Ficam approvados, com as modificações constantes
das plantas e mais documentos que com este baixam, rubricados pelo
director geral de Obras e Viação da Secretaria de Estado de Viação e
Obras Publicas, os estudos definitivos elo primeiro trecho da linha de
Curralinho a Diamantina, na extensão de 38.900 kilometros.

Rio de Janeiro, 14de outubro de 1909, BSo da Incepcndencía e 2I()
da Republica .

DECRETO N. 7. (JOO~ DE 14 l)E OUTlqH{O DE 1009

i\pprO\·.1. .1.S pl<lllt,tS para ,t construcçõo de urna estrada de ferro da pedreira de
Comportas ao porto do Recife c declara de utilidade publica, para os cucítos
de cícsaproonacno, os terrenos comprchcndíüos nas mesmas plantas,

o Presidente da República dos Estados Unidos elo Brazil, atten
dendo á necessidade de assegurar-se o <lCCCSSO da pedreira de Comportas
ás obras em construcção no porto do Recife, decreta:

Artig'o uuico. Ficam approvadas as plantas apresentadas pela
Société de Constrnctíon du Port de Pernambuco de uma estrada de
ferro que a referida companhia pretende installar, a partir ela pedreira
de Comportas ao porto do Recite, c declarados de utilidade publica,
para os cffeitos ele desapropriação, os terrenos constantes das mesmas
plantas, as quaes com este baixam, rubricadas pelo dircctor g-eral de
Obras e 'Viação da Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas,

Rio de Janeiro, '-+ de outubro de 19°9, 8B'! da lndcpcndcncia e c:"
da Rcpublica .
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DECRETO N. 7.60I - DE 14 DE OUTUBRO DE Igo9

Concede as yantag'cns c regalias de paquete ao vapor Anna, ele propriedade de

Carlos Hoepcckc j uuior

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Iirazil, atten
dendo ao que requereu Carlos I-Ioepckc Junior, proprietário do 'vapor
Anna, decreta:

Artigo uuico, São concedidas a Carlos Hoepcke Junior as van
tagens e regalias de paquete para o vapor Anna que faz viagens regu
lares entre os portos da Repubhca, sendo observadas as clausulas que a
~ste·~companham, assiguaoes pelo ministro de Estado da Viação e Obras
I ublicas.

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1909, 88° da Independencia e 2I Q

da Republica.
NILO PEÇANHA.

Francisco Sá.

Clausulas a que se refere o decreto n. 'i.GOl desta data

o proprietario do vapor Anna é obrigado a transportar gratuita
mente no seu vapor as malas do Correio e seus conductorcs, fazendo-as
conduzir de terra para bordo e vice-versa ou entreg'al-as aos agentes do
Correio, devidamente autorizados a recebei-as, fazendo-se o recebimento
e a entrega mediante recibo.

II

Obriga-se a transportar, sem onus algum para a União, qualquer
som ma em dinheiro ou em valores pertencentes ou destinados ao Thc
SOUfO Federal.

O commandante do vapor receberá os volumes encontrados na
f6rma das instruccôes elo Thesouro Federal, de 4 de setembro de 186S,
sem proceder á contagem e conferencia das sommas, assígnandc previa
mente os conhecimentos de embarque, segundo os cstytos commcrcíaes.

lI!
Obriga-se mais:

I", a dar transporte gratuito ás sementes, mudas de plantas, objectos
de historia naturnl , destinados aos jardins publicas e museus da Repu
blica ;
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2°, dar ao Governo, gratuitamente, uma passagem de ré e outra de
pr6a em cada viagem;

3", a conceder transporte com abatimento de 50 o sobre os preços
ordinarios para a força publica ou escolta conduzindo presos e com o
de 30 % para qualquer outro transporte, por conta do Governo Federal
ou dos Estados;

40
, a estabelecer camaras frigorificas para o transporte de carnes,

peixes, fructaa e outros generos de facil deterioração.

Rio de Janeiro, 14 de outubro de IgOg.- Francisco &.1.

DECRETO N. 7.602 - DE 14 DE OUTUBRO DE: 1909

Abre no Mínístcrío da Agricultura, Industr!a e Conuncrcío o credito especial de

6o:Q:):)S para pagamento de premio aos scricicultorcs c as duas primeiras

ta bncns quc cmprcg"arClll nu tecelagem fios ele casulos produzidos 110 paiz.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização que lhe foi conferida IlO art. I6, n. I, Iettras b, c e d, da
lei n. 2.0$0, de 3' de dezembro de 1908, resolve abrir ao Ministério da
Agricultura, Industria e Commercio o credito especial de 60:000$ para
despender pela seguinte fórma :

IO:OOO$ em premias, á razão de J$ por kilogramrna, aos sericicul
teres que apresentarem casulos de producção nacional, de accórdo com
o regulamento n. 6.5I9, de I3 de julho de '907;

$:000$ em premias aos sericicultores que provarem, a juizo do
Governo, ter pelo menos 3.000 pés de amoreiras regularmente tratados,
de accõrdo com o disposto no mesmo regulamento;

45:000$, repartidamente, como premio, ás duas primeiras fabricas
que, dispondo de maehinismos modernos, empregarem na tecelagem
fios de casulos produzidos no paiz.

Rio de Janeiro, I4 de outubro de 1909, 88° da Independencia e
'21° da República.

NILO PEÇA,,'HlA.

A. Candido Rodrigues.
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DECRETO N. 7.60;) - DE 14 DE OUTUBRO DE 1909

Cróa uma brigada de íulantar!n de guardas nacíouacs na comarca de Santo An

tonio de Baba:;, no Estado do Maranhão.

() Presidente ela República elos Estados Unidos do Brazil , para
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de r896, decreta:

Artigo unico, Fica creada na Guarda Nacional da comarca de
Santo Antonio de Balsas, no Estado do Maranhão, urna brigada de
infantaria, com a designação de 45(1., a qual se constituirá de tres
batalhões do serviço activo , 115. 133, 134 e 135, e uni do da reserva,
sob n . 45, que se organizarão com os guardas qualificados nos dis
trictos da referida comarca j revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 14 de outubro de [9°9, 8Go da Independencia e
21 Q da Republíca ,

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 7.604 - DE 14 DE OUTUBRO DE 1909

Creu mais uma brigada de infantaria de guardas nacíonaes no município de ja

boatão , 110 Estado de Pernambuco.

o Presidente da Repnbfíca elos Estados Unidos do Brazil, para cxe
cução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1806, decreta:

Artigo unico . rica creada na Guarda Nacional do municipio de
] aboatão, no Estado de Pernambuco, mais uma brigada de infantaria,
com a designação de 115", a qual se constituirá de trcs batalhões do
serviço activo, ns. 343, 34't e 345, e um do da reserva sob n. 115, que
se organizarão com os guardas qualificados nos districtos ela referida
comarca; revogadas as disposições em contrario.

Rio de janeiro, 14 de outubro de 1909, 88° da lndependcncía c 21(}

da Repuulica .

NILO PEÇANlL\.

Esmeraldino Olpnpio de Torres Bandeira.
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DECRETO N. 7.6°5 -DE 14 DE OUTUBRO DE 1909

523

Concede autonzaçao á «Braxü Ratlway Compnny » par.1 continuar zt Iunccíonar

na República

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, attenden
do ao que requereu a Brazíi Raihl'ay Company, autorizada a funccio
nar no Braxil pelos decretos ns. 6 -493, de 13 ele maio de 19°7, c 7·434,
de 3 de junho ele 1909, e devidamente representada} decreta:

Artigo unico . E' concedida autorização á Brasil RaU'lvay Conipa
ny para continuar a funccionar na República com ne alterações feitas
llOS seus estatutos, sob as mesmas clausulas que acompanharam os citados
decretos e ficando a referida companhia obrigada a cumprir as formali
dades exig-idas pela Icgrstnçno em vigor.

Rio de janeiro, 14 de outubro de 1909, nso da Independcncia e ~IO
da República.

NILO PEÇANIIA.

A. Candido Rodr-igues.

•
Eu, abaixo assignado, traductor publico e interprete commercial ju-

ramentado da Praça do Rio de Janeiro, por nomeação da Junta COI11
merda] da Capital Federal:

Certifico pelo presente que me foi apresentado um documento es
cripto no idioma ing'lcz afim de °verter para ° vernáculo, °que assim
cumpri em razão do meu oãíc!o e cuja traducção é a seguinte:

TRADUCÇÃO

:E:lstatntos da «lí3razil RaU"'\v.H.,y COlllpal.lY

(Incluindo emendas feitas até 31 ele julho de 1909 )

Sede de negocios e sello

. Art. I. o A sede dos negocios e o escriptorio principal da compa
nhia, no Estado de Maine, serão na cidade de Portland e o sello será de
forma circular, C0111 as palavras « Brazil Railway Company » em redor
da peripheria e as palavras c algarismos « Incorporured 1906, Maine »,
ao centro.
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Funccionar íos

Art. 2. 0 Os funcclonarlos da companhia serão: U111 presidente, um
primeiro vice-presidente c outros vice-presidentes que, opportuuamcntc,
forem nomeados pela directoria, um thcsourciro l um secretario, um es
crivão, uma directoria composta de r5 membros c os empregados su
balternos que a directoria ou a commissâo executiva opportunamcntc
nomearem. Os acclonístas em sua assembléa annual elegerão por, cscru
tinío, dentre si, uma dircctoria .

Elegerão igualmente O escrivão. A clirectoria em sua primeira re
união depois de eleita escolherá dentre os que a constituirem um presi
dente e um primeiro vice-presidente e tamhern escolherá um thesoureiro
e um secretario. A directoria pódc, opportunarnente , nomear outros
vice-presidentes, porém vice-presidente alg-um a não ser o primei ro
necessita ser membro da directoria.

O escrivão e o secretario prestarão, respectivamente, juramento de
fielmente desempenharem suas runcçõcs. Os cargos de vice-presidente
e secretario ou thesoureiro e secretario podem ser exercidos pela
mesma pessoa. Todos esses íunccionarios exercerão seus cargos por
espaço de um anuo e desta data em deante até serem eleitos e classifi
cados os seus successorcs, salvo, comtudo, remoção em qualquer tempo
por voto da maioria eladircctoria ou por maioria da conunissão executiva.
Ficam cxccptuados os Iunccionarlos eleitos na assem blca uos signatários
dos termos dcconrractc e ela primeira assembléa da dirccroría. que
exercerão seus cargos até ú primeira assernbléa annual C' dessa data em
deante até serem eleitos e classificados os seus successores.

Renuncia de [uticciotunios

Art. 30 • Qualquer director, membro da commissãc executiva ou
funccionario poderá renunciar o seu cargo, mandando aviso cscrípto á
dircctoria ou ao presidente ou ao secretario, e, sendo acccita a sua re
nunciapela directorla ou pelo funccionar-io a quem esse aviso de rcnun
cia fórmaudado, o seu cargo ficará vago.

Os directores que contmuarcm ou os membros da commtssro cxc
cutiva poderão agir a despeito de qualquer vaga na dircctoria ou na
commtssão executiva, c todos os actos praticados pela directoria ou pela
commissão executiva ou por qualquer dircctor QlI membro da COI11

missão executiva serão validos ainda que tenha havido vicio na eleição
ou qnalifícaçao de qualquer desses directores ou membros da com missão
executiva.

Art. 4°. Poderá vagar qualquer dos cargos e será preenchido pela
directoria ou pela commissão executiva e a pessoa escolhida para
preencher qualquer vaga, occupal-a-ha pelo tempo que Ialtar ao mandato
do funccionario que veio substituir.
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Caso esteja ausente temporariamente um íunccionario da companhia
ou impossibilitado de exercer as suas runcções, a directoria ou a COIIl
missão executiva póde nomear uma pessoa para occupar o seu Iogar
durante a ausencia ou impedimento, podendo dar a essa pessoa todas
as au.tbuíçõcs e poderes elo substituido ou parte delles, como entender.

Poderes dos directores

Art. 5. 0 Os bens, ncgcdos e trnnsacçôes da companhia SC610 ge~

ridos pela directoria , que poderá praticar todos aquellcs actos que a lei
não mandar que o sejam por modo especial. Sem por Iórrna alguma
restringir por interlcrencia, rcfcrencia ali de outro modo a generalidade
do que fica dito acima, a dircctoria terá poderes para, a seu inteiro cri
terio , comprar quncsqncr bens Oll direitos e celebrar quucsqucr C011
tractos que possam parecer vantajosos para a companhia e fixar o preço
a pagar pela companhia por esses bens, direitos ou contrnctos , e terá
lambem poderes, sem precisar do assentimento ou voto dos accioniatas,
para vender, transferir ou díspor de qualquer outra fórma de todos e
quaesquer bens da companhia , cmittir títulos, debentures ou outros ti
tulas garantioos da companhia e empenhar ou vender os mesmos pelas
quantias e aos preços que á sua livre opinião julgar conveniente,
c gravar, hypothccar, empenhar ou onerar de qualquer outra fôrma os
bens moveis ou immoveis da companhia. para garantir o passamento
desses titulos , .tctcmures ou outras obrigações ou dividas da com
panhia.

Connnissão executiva

Art. 6. o 1\ cürcctoría da com panhia , por deliberação votada pela
maioria dos directores, pôde designar tres ou mais oírcctorcs para con
stituircm uma ccnunissão executiva , com missão essa que, salvas as
l.muaçõcs feitas no aeto de ser tornada a deliberação Oll as que opportu
namcntc possa lazer a dircctoria , terá c poderá exercer todas as attri
buicôcs e poderes conferidos pelos presentes estatutos, ou por lei confe
ridos á directoria na gestão dos negocíos e transacções da compauhia ,
1l1c1L1Sive a faculdade de permittir a affixação de scllo da companhia em
todos os papeis que disso carecerem. A com missão executiva elegerá
dentre os seus membros um presidente.

Deleg·ação de poderes

Art. 7. o A dircctcría ou a commissão executiva poderão, opportu
namente, delegar quacsquer dos seus poderes a commíssões , íunccio
narios , procuradores ou ag-entes da companhia, sujeitos aos regula
mentos que possam ser "impostos pela commíssão delegada ou pela com
missão.
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d)UOrllln)) de directores c da conuníssâo executiva

Art. 8.° 'I'rcs directores e dons membros da commissão executiva
constituirão) em cada caso l quorum para deliberar.

Actas

Art. 9°. A directoria mandará lavrar actas de suas deliberações e
das da commissão executiva, bem como das deliberações dos ac-ionistas,
e nas aescmblóas annuaes Ou em qualquer outra occasião em que o
exigirem os accionistas , apresentará uma exposição do aetivo e passivo
da corporação e do estado dos seus negocios.

Deveres do j)residente

AI:t. TO. O presidente será o principal funccionar!o executivo da
companhia; presidirá a todas as assernbléas da directoria e dos accio
nistas e desempenhará todos os encargos que a lei manda incumbir ao
presidendc de uma companhia,

Deveres dos vice-presidentes

Art. I I. O primeiro vice-presidente terá todos os poderes e desem
penhará todas as attrlbuícões do presidente, quando este se achar im
pedido ou impossibilitado de o fazer, c terá mais todas as faculdades
e desempenhará as attribuiçôes que, opportuuamentc, lhe forem confe
ridas, ou impostas pela directoria, ou pela commíssno executiva.

Na ausencia do presidente ou elo lO vice-presidente de uma assem
blén dadirectoria ali dos accionistas, poderá ser eleito um presidente
paradirfg'ir os trabalhos. Todos os outros vice-presidentes, á cxccpção do
l° vice-presidente, terão somente os pc-leres e desempenharão semente
os cargos que lhes forem opportunamcnte conferidos ou impostos pela
directoria ou pela comrnissão executiva.

Deveres do escrivão

Art. 13. O escrivão terá um cartorario no Estado de Maine c
será juramentado, conforme dispõe a lei, para o fiel cumprimento dos
seus deveres. Registrará todos os votos e deliberações dos accionistas
da companhia e manterá um archivo de todos os aetos e papeis que
carecem de ser archivados em seu cartório e desempenhará quaesquer
outras tuncções que lhe possam ser impostas pelo .presidcutc, pela dire
toria ou pela commissão executiva.
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Estando ausente o escrivão de uma asscmblca de acconístas, estes
poderão nomear um escrivão temporario ,

Deveres do secretario

Art. 13. O secretario será, ex-ojJicio, o escrivão da directoria c
da commisstío executiva c como tal lavrará as netas de todas as re
uniões da directoria e de todas as commissões e dará e fará distribuir
todos os avisos aos acc.on.stas. círcctorcs e commissões da corporação.
Prestará juramento de fielmente cumprir os seus deveres. Terá sob sua
guarda o scllo da companhia e, conjunctamcntc com o escrivão, será o
guarda de todos os archivos e registros da companhiae desempenhara
todos os outros deveres aflcctos ao seu cargo ou que lhe possam ser
aílcctos pela dircctoria ou pela commissão executiva.

Na anscncía do secretario de uma assembléa da dircctoria ou da
commissão executiva poderá ser nomeado um secretario temporario pela
assemblca.

Deveres do thesoureiro

1\r1. 14. O thcsoureiro, sujeito á direcção do presidente e do vice
presidente, terá a seu cargo os negocias financeiros da companhia e
terá sob sua guarda os dinheiros e garantias, á cxcepção da sua propria
fiança, que será guardada pelo presidente.

Elle cscrípturerá ou mandará escripturar as contas da companhia
em livros cspeclaes, nos quacs todas as transacções serão cuidadosa
mentc Iançadas e desempenhará quacsquer outros encargos que compi
tam ao seu cargo, ou que a elle possam ser affectos pela dírcctoría ou
pela commíssso executiva.

Prestará fiança para O HeI cumprimento dos seus deveres, da forma
c da quantia e com as garantias que a dircctoria ou a commissão exe
cutiva determinarem.

ilssembléa annual de accionistas

Art. 15. A asscmblca annual dos acciouistas, para a eleição dos
íunccionatios c para tratar dos outros negocíos que devem ser admitti
dos á assemblea, realizar-se-lia á hora marcada no aviso ela assembléa
na segunda terça- feira ele fevereiro de cada anuo na séde da companhia,
em Mainc. Caso a assemblca annual não seja devidamente convocada e
realizada; a dircctoria convocará uma assembléa especial em lagar dessa
para tratar dos assumptos que deveriam ser tratados nessa assembléa
annual ; todas as deliberações tomadas nessa assembléa especial terão o
mesmo valor c efleito que si fossem tomadas na assemblca annual ,

Assembléa especial dos accionistas

Art. 16. Serão convocadas as nssembléas especiaes de acclonisras
pelo secretario sempre que a directoria ou o presidente assim ordena
rem e mediante pedido escripto ele accionistas representando nunca me
nos de um quinto do capital-acçóes emittielo e em circulação.
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quorum de accionistas

Art. 17. Em cada asscrnbléa dos accíonístas deverâo achar-se repre
sentados pessoalmente ou por procuração accionistas possuindo no rninimo
51 0/" da quantidade total das accões do capital-acçóes, emittidas ou em
circulação até então parti, constituir quorum; si houver numero inferior,
será opportunamente adiada a, assemblca.

•,'hisos de assembléas de accíonístas

Art. 18. O secretario expedirá aviso de todas as asscmbléas de ac
cionistas pelo correio ou mandando entregar o aviso ao accionista dez
dias antes do marcado, no minimo, para a assemblea , explicando a na
tureza dos negocies de que se pretende tratar e marcando a hora e lagar
designados para taes assembléas.

O aviso expedido por essa fórma será rcrnettido a cada accionista
para o ultimo endereço que deixou com o secretario e cada accionista
será considerado para todos os effeitos como havendo recebido aviso
de uma assembién em devido tempo, si estiver presente ou representado
por procuração nessa assernbléa ou si devolver por escrípto o aviso an
tes ou depois da assemblea,

Assembléa da dlrecioria

Art. 19. Realizar-se-hão assernbléas regulares da directoria nos la
gares e nas occasiões que a directoria determinar e não será preciso ex
pedir aviso dessas assembléas ,

As asscmbléas especiaes da directoria poderão ser convocadas e rea
lizadas em Nova York , Londres ou Pariz ou nos outros lagares que a
directoria'tdeterminar e serão convocadas pelo secretario sempre que ü
presidente, o lO vice-presidente ou tres membros da directoria o exigi
rem. Será dado aviso de cada assembléa especial aos dircctorcs, com
dez dias de antecedencia, por carta, telegraunna ou cabogrannna endere
çado aos respectivos dírcctores para a direcçrío que houverem dado ao
secretario da companhia para tal fim e, na falta dessa dirccçâo, para o seu
ultimo endereço conhecido.

Os fins ou o objecto de uma assernbléa especial não carecem de ser
declarados no aviso. Cada aviso será considerado devidamente dado na
occasiâo em que a carta que o contiver fôr lançada ao correio ou em que
o telegramma ou cabograrnma que o encerrar fór entregue na estação
telegraphica para ser transmittldo . Na contagem dos dez dias do aviso
o dia em que ror expedido não será computado, porém contar-se-ha
aquelle em que tiver lagar a assembléa, O acto da maioria da directoria
em uma assernblóa será valido a despeito de qualquer vicio no aviso
dessa assembléa ,
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Assemblea da conimissão executiva

Art. 20 Realizar-se-hão as asscmbléas regulares da commissão exc ..
cutiva nos Jogares e nas occasiões que a corrimissão determinar, c não
será preciso dar .aviso dessas asscmbléas , As asscmbléas especiaes da
corumissão executiva serão convocadas pelo secretario sempre que o pre
sidente da com missão executiva ou a maioria dos seus membros assim"o
exigir e será dado o competente aviso dessas assembléas, porém os
netos da maioria da comrnissão executiva em qualquer assembléa serão
validos ainda que tenha havido vicio IlO modo de fazer o aviso dessa
assernbléa .

Votu

Art. 2 t • Em todas as assembléas ele accíomstas cada acclonísta rc
g-istrado terá direito a um voto por aceno registrada em seu nome. No
caso ele fallecimcnto de um accionistn poderão os votos ser dados por
seus representantes pcssoacs. Caso seja menor um accíonísta ou affec
tado das faculdades mcntaes ou idiota, o seu- curador poderá votar por
eUe.

Qualquer pessoa com direito de votar em uma assembléa poderá
fazel-O por procuração passada nunca mais de 30 dias antes da assem
blóa, .que scra designada na mesma; essa procuração deverá ser archi
vada com o escrivão ou com o escrivão temporário.

A procuração ficará sem valor depois de ser definitivamente adiada
a assembléa.

Capital - Acçües

Art. ,:2:2. () capital-acções da companhia será de $40.000.000
[quarenta milhões de dollars) dividido em 400.000 (quatrocentas mil)
acções do valor ao par de $100 (cem dnllars) cada uma. Dessas acções
10Ó.OOO (cem mil) no valor, par, global de $[0.008.000 (dez milhões de
dollars} serão acções preferencíaes e 300.000 (trcsentas mil) do valor
total, ao par, de $30.000.000 (trinta milhões de dollars) serão acções
cornmuns ou ordinárias .

. Os possuidores das referidas acçõcs prefcrencíaes deverão em cada
anno fiscal da companhia (conforme for disposto pela directoria oppor
tunamente), emquanto essas acções prcferenciaes estiverem em cir
culação, ter direito a um dividendo fixo, não cumulativo, preferencial,
á taxa de 6 ",/0 por nnno sobre as acçôcs prefereuciaes que possuírem
antes de ser declarado OLt pago qualquer dividendo sobre acções
communs ou ordinárias nesses anHOS (salvo disposições expressas em
contrario, ulteriormente feitas, a respeito de fraccões de anno) e terão
igualmente direito, depois dos possuidores das acções commuus ou
ordiuarias em qualquer anno fiscal haverem recebido um dividendo á
taxa de 6 %, de participar, em igualdade de condições e pro-rata, com
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os possuidores das accões ordinarias ou communs de qualquer divi
dendo a maior da companhiapor esse 311110 fiscal: isto 6, em qualquer
anuo fiscal, depois dos possuidores das acções preíercncíaes ·0 das
accões ordinárias haverem recebido um clividendoá taxa de 6 %

correspondente- a esse an110 fiscal, os possuidores das referidas acçõcs
preterencíaes e das ordínarías terão direito, dessa data em diante, a
dividendos resultantes dos saldos restantes e dos lucros, liquidas corres
pondentes a esse anno , na mesma proporção.

E a directorta desta companhia poderá declarar divldendoa-cm
qualquer anno fiscal sobre as acções ordinarias, somente "i houver sido
anteriormente declarado um dividendo ou dividendos sobre as -acçõcs
preferenciaes, para o mesmo anuo fiscal, representando uma parte pro
porcional dos referidos 6 % annuaes correspondentes á ,parte do dito
anno fiscal já decorrido na época marcada para o pagamento dos-divi
dendos respectivamente sobre as acções ordiuarias, e si os directores
tõrem de parecer, manifestado na resolução declarando o dividendo
sobre as acções Ordinárias, que um dividendo supplerncntar represen
tando os dividendos sobre as accoes prcterencíaes de seis por cento,
para - esse anno, se acham devidamente garantidos pelo saldo e pela
receita presente e previsto para o mesmo anno fiscal,

Porém, salvo o que fica expresso no presente, não será declarado
dividendo sobre as accões communs ou ordinárias em qualquer anno
fiscal, a não ser quando um dividendo ou dividendos, se elevando aos
referidos seis por cento, correspondentes a esse anno fiscal, hajam" sido
previamente declarados sobre as acções pretcrcnciacs, conforme ficou
dito supra.

Os dividêndos serão declarados dos lucros liquidas da companhia,
correspondentes a cada armo Ou do saldo da companhia somente á me
dida que a directoría a seu inteiro critério determinar; e nenhum pos
suidor de acções preferenciaes ou de acções communs ou ordinárias terá
direito a dividendo em qualquer anuo, que não for resultante dos lucros
liquidas ou do saldo da companhia, conforme ficou expresso acima, cá
medida que forem declarados pela dírectoria, salvo disposição em con
trario antenormente contida nos presentes estatutos. E os possuidores
das acções prefcrenciacs terão os mesmos direitos de voto que Os das
acções communs on ordinarias : no caso da dissolução ou da liquidação
voluntária ou involuntária da companhia, ou no caso de ser distribuído
oseu activo deposito, de pagas as suas dividas, os possuidores das accõcs
preíereuciaes terão tambem o direito a uma preferencía equivalente ao
valor nominal das acções preferenciaes que possuírem antes de ser feita
qualquer distribuição aos portadores de acções ordinárias, nesse caso,
depois de pago aos possuidores das acções preferenciaes O valor no
minal das mesmas, os saldos e os bens restantes da companhia serão
divididos e pagos aos possuidores d2S acçõcs ordinárias, conforme as
acçõcs que respectivamente possuírem.

Os direitos dos possuidores de accõcs communs ou ordinárias do
capital-acç6es desta companhia serão diferidos e sujeitos ou qualificados
e restringidos- pelos direitos de prefcrencia dos possuidores das seções
preferenciaes, conforme ficou expresso anteriormente nos presentes es
tatutos ..
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Certificados -de acções

Art. 23. Cada nccíonísta terá direito a um certificado especificando
o numero e a especie ou classe de acções que possuir e esse certificado
deverá ser assígnado pelo presidente ou por um vice-presidente ou o
thcsoureíro. ajudante, c .assígnado com o sello ,COO1mum da companhia.

Nenhum funccionario deverá assígnar formulas em branco e dei
xal-as para serem usadas por outros, nem assignal-as sem conhecer do
direito aparente que assiste às pessoas para quem ellas são feitas. Caso
se perca ou estrague um certificado, outro novo será feito em seu lagar,
depois de provada a perda ou destruição desse de modo evidente; será
paga pelo novo certificado a indemnização que a directoria ou a com
missão executiva possam marcar.

Transferencia de títulos

Art. 24. As acções do capital poderão ser cedidas em qualquer
tempo pelos seus possuidores ou representantes legaes por instrumento
escripto por seu proprio punho, e a companhia por seus funccionarios
ou .por seu agente de transterencias tem a obrigação de transferir as
acções nos livros da companhia sempre que ellas forem cedidas por tal
instrumento escripto entregue á companhia com o certificado represen
tativo das acções cedidas, ,e de expedir certificado novo em nome con
cedido de accórdo com esta cessão e não será preciso procuração para
autorizar essa' transferencia.

A companhia não é obrigada a tomar conhecimento ou a reconhecer
uma obrigação, onus ou eqüidade qualquer gravando acções de ca
pítal-acções ou a reconhecer uma pessoa qualquer como tendo direitos
sobre ellas, a não ser a pessoa ou pessoa cujo nome ou nomes cons
tarem dos livros da companhia como sendo o possuidor ou os pos
suidores legacsdas acções.

(,('}Varrants» de acções ordinarias Oll de acções preferenciaes aoportador

Ar1. 25. (I.) A Companhia poderá, ao ser-lhe entregue o certficado
de uma ou mais acções ordinariasou preferenciaes, integralisadas,
com a respectiva translerencia ao thcsoureiro da companhia, emittir
para cada accão nelle especificada um war ront habilitando o portador
dessa acção e estabelecendo por meio de coupons ou por outra fórma
o modo de pagamento dos futuros dividendos sobre a acção,

3.) As 'acções especificadas no-certificado assim entregue serão op
portunamente transferidas ao thesoureiro ela companhia nessa occasião
como Ildei-commissario dos warrants de acções e não serãoposteríor
mente transferidas e não será emlttido certificado algum para as
mesmas a não ser de accôrdo com Oque fica expresso no presente.

3.) O 'warrant poderá ser escripto em inglez ou' írancez 'j será
assígnalado com o scllo cornmum da companhia e assignado pelo prc-
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sidente OU um vice-presidente e pelo secretario ou por um ajudante do
secretario QU por qualquer outra pessoa nomeada em legar do secrc
tarto pela directorta e somente uma acção será exarada em cada warrant.

4'.) Si um ')l1c[rrcmt ou ccnspon: se rasgar' ou íícar estragado os di
rcctorcs poderão, mediante declaração da entrega deste, emittir um novo
novo em seu Jogar.

5). Os dircctores, sendo-lhes provado de modo sn-isractorio que se
perdeu ou íieou .destruido um 'warrant' ou coupon, emittirâo um outro
warrant ou coupon. em lagar deste, pagando o portador á companhia a
iudcmnização que rór por clla estipulada.

6). A companhia terá O direito de reconhecer o portador de um
warrant ou coupint como tendo direito absoluto [la dividendo ou accão
nelles especificado. >

7). U portador ele um warrtmt ao deposital-o no escriptorio ou em
outro qualquer lagar que a directoria determinar, nunca menos de tres
dias antes de se realizar a asscmblca da companhia, receberá um tict.et
ou procuração autorizando-o a assistir, votar c exercer todos Os direitos
de um sacio nessa assemblca com respeito á acção ou acçôcs para ::13
quaes o warrant ou warranls fôrcm depositados c depois da as
sembléa serão devolvidos esse warrant ou varnnns a ellc ou ao
portador do ticket ou procurador contra a declaração c entrega do"
mesmos.

E no tocante a ecçõcs especificadas em qualquer 1J\7!T.71lt que uéio
haja sido depositado por essa tónna, o rhcsourcirc comparecerá, votará e
exercerá todos Os direitos de sacio do modo qne ficar combinado entre
elle c o presidente da companhia.

1)). Si o l!)ortador de um wonom entregai-o e pedir do modo que
a companhia dispuzcr para ser registrado comoaccionista ou membro-com
respeito á acçâo nelle especificada, a companhia translcrira em seu nome
urna das accões especificadas no certificado eleacções originariamente cn
tregue e crnittirá um novo certificado para estas.

9). A companhia poderá nomear ::lgcntes em Parta ou alhures com
plenos poderes e autoridade para fazerem tudo quanto .possa ser ne
cessario 1!:lra executar c tornar effcctivas as cstipulacõcs anteriormente
exaradas com referencia a '1)h1rrants de acções e dar aos possuidores
desses warrants os direitos e interesses que aqui se acham discriminados.

.1.1'isos

Art. 26. Todas as <1CÇÕCS do capital-acçôes desta companhia são'
emitudas e acceitas sob a condição expressa c ficando entendido que
não haverá responsabilidade por parte dos incorporadores, organiza
dores, promotores desta companhia ou de qualquer delles, sob o pre
texto de que se acham em relação Iiduciaria com clla ou sob o pretexto
de haverem ellcs Iixaelo o preço a 'p:lgar por essa companhia de quaesquer
bens por clla comprados ou no caso de não haver esta companhia uma
dircctorin independente, cque não haverá responsabilidade p~rparle
dos incorporadores, organizadores e promotores desta companhia Ou de
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qualquer delles, proveniente ou de qualquer sorte resultante da venda e
transtercncía a ella feita desses bens.

L;: fica expresso e entendido que todo o ümccionaric presente 0.u
futuro ou accionista desta companhia deve e terá de dar o seu asscntt
menta para os termos, condições e circumstanclas mediante as qu~es

esses bens foram cu hão de ser comprados nu adquiridos pela companhia,
conforme fica dito acima.

Emenda dos estatutos

Art. 27. Os presentes estatutos poderão ser alterados, emendados
ou rejeitados por votação dos accionistas possuindo no mínimo .S [ 0,/0 cio
capital-acçôes cmittido e em circulação, em lima assembléa armual ou
em uma nsscmblca cxtraordiuarin devidamente convocada para esse
Jim.

Eu, Rodney D. Chipp , secretario da Brasil Rail1J!a)" Comtonr,
corporação do Matuc, certifico pelo presente que o cscripto aqui anue
xado como cópia dos estatutos da Brasil RaüwCl)' Compall)', incluindo
todas as emendas feitas até 31 de julho de IC)09, é cópia fiel e verda
deira em palavras e algarismos dos alludidos estatutos, do que dou fé.

Em testemunho do que Hrtnei o presente que sellei com o scllo da
referida corporação na cidade ele Nova York, aos r;; dias de agosto ele
I909.-Rod1lc)" D. ChiPP, secretario.

Chancella da Brasil Rail1J!a]'" Companv,
Fstgdo de Nova York ,

Condado de Nova York - 5S:

Neste dia I:) de agosto de 1909, pessoalmente compareceu Rodncv
D. Chipp, de mim pessoalmente conhecido e que sei ser o secretario
em exercício e devidamente qualificado da lJl'(t::il l?ail1)lay Comtxmr,
o qual devidamente jurou ser verdadeiro o certificado supra, por elle
nssígnaco na minha presença.v- wíüumi ~.'l. Isoecset, tabellião publico.

Chancella do alludido rabellião.
A assígnatura do S1'. William A. Boeckel estava devidamente le

,.2:alizüda pelo secretario c escrivão do Condado e da Corte Suprema de
Nova York em data de 13 de agosto de içcç-. Clutrles J. 8tewart pelo
secretario Peter J. Dooling.

Chancclla dos alludidos Condado e Corte.
. A assignatura do Sr. Charles ,J. Stewart estava devidamente lega

lixada pelo Consulado Geral do Brasil em Nova York em data de 11 de
julho de 190i).- José Joaquim Gomes dos Santos, consul geral. '

Estava um seIto do Brazil, valendo 5$, devidamente inutilizado.
Nota de emolumentos e chancella do dito Consulado Geral.
Reconheço verdadeira a assígnatura do Sr. José Joaquim Gomes

dos Santos, consul geral em Nova York (sobre duas estampilhas fe
deraes valendo collectivantcnte 550 réis).

Rio de Janeiro, '27 de setembro de Igo9.- Pelo Director Geral,
Grcgorio Peccgueíro do Amaral.

Cancella da Secretaria das Relações Exteriores do Braxíl.



Colladas e devidamente inutilizadas na Recebedoria do lho de ja
neiro tres estampilhas tederaes, valendo collcctlvamentc '8$400.

Nada mais continha o referido documento que. fielmente verti do
próprio original eseripto em inglcz ao qual me reporto. .

Em fé do que passei o presente que sellei com sello elo meu officio
c assumo nesta cidade do Rio ele Janeiro aos 27 de setembro de 1909.

Rio elejaneiro, '27 dc setembro de 19°9, -,. Manoel. de J!Jtlos Fon
seca,

DECRETO 1\, 7.606 --- DE 14 DE ourunno DE H)09

Concede autorixacão a «Ttic Agua Suja :\!ining Compnuy, Lunitcd- para continuar

a funccionar 11a Rcpublica .

o Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Brazil, atten
dendo ao que requereu a Ttie AR"U,t Suja Jiining Company, limííe.i,
autorizada a funccíonar no Brazil pelo decreto 11. 5. °32, de 10 de no
vembro de 19°3, e devidamente representada, decreta:

Artigo unico. E' concedida autorização a The AgltCl Sl~ja"MinIng
COmpCl1lT, Lisnited para continuar a funccionar na República com a al
teração feita nos seus estatutos sob as mesmas clausulas que acom
panharam o c~ado decreto e ficando a referida companhia obrigada a
cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.

Rio de Janeiro, T4 de outubro de Igo9, nso da Indepcndencía e ':n°
da Rcpublica .

NILO PEÇANIIA •

.''l . Candi.io Rodrioues,

Defíber-ação especial da «Açua Suja Mining Company, Limtted»

TOMADA A IH DE MAIO DE 1909.- CONFIRMADA A 5 DE
JULHO DE 1909

Numa assembléa geral extraordinaria da « Companhia Agua Suja
Mining Lirnited )) devidamente convocada e celebrada no Hotel dcs 111
genícurs Civils de France, 19, rue Blanche, Paris, a IR de maio de 1909,
foi devidamente tomada a seguinte deliberação numa assembléa geral
extraordinária subsequente da dita companhia também devidamente
convocada e celebrada no mesmo lagar) no dia 5 ele junho de 1909, a
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referida deliberação foi devidamente confirmada como deliberação es
pecial sob as 1cis relativas á companhia, a saber:

« Que os Estatutos da companhia sejam modificadoscom a addíção
do 1101'0 estatuto seguinte, que levará o n. 73 A. Os regulamentos
aqui contidos ficarão sujeitos ás seguintes disposições, a saber: Todo o
possuidor de obrigações de Renda ele uma serie de Obrigações ele venda
da importancia ce x 21.000 em Obrigações de t I cada uma a emittir
pela companhia terá direito de receber avisos, de pedir, assistir, quer em
pessoa, quer por procuração e sujeito ás disposições das leis relativas a
companhias, votar em todas as assembléas gemes da companhia, como
si eUe estivesse inscripto como possuidor de uma quantia nominal equi
valente de acções ordinárias da companhia, porém de modo que num
escrutínio de cada f, 1 de taes Obrigações de Renda possa conferir
ao seu possuidor os votos e que emqualquer de taes assembléas qualquer
cinco possuidores de taes obrigações presentes em pessoa ou por rnan
datarío possam por cscrípto pedir um escrutínio,

O secretario, F. L. Beard.

DECRETO~. 7.607-Dg 31 DE OUTUBRO nn 1909

"\hrc ao i\linistcrio da Fazenda o credito de 71:70u$ para pngamcuto do premio de

\'idoi\ Companhia Nactouat eleNavegação Costeira pela construcção dos níatcs

lIS. L::l C 3, de SLl"- propriedade, 110S estaleiros de Lago Irmãos, em Nicthcroy.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazii, usando
da autorização conferida pelo art. 33, n. ~, da lei 11. 2.050, de 31 de
dezembro de 1908, e tendo ouvido o Tribunal de Contas na confor
midade do art. 20 §2° n . 2, lettra c, do decreto legislativo n. 392, de
S'dc outubro de 1896, resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito
de 71:700$, para occorrer ao pagamento á Companhia Nacional de Na
vegação Costeira do premio devido, nos termos do citado art. 33 da
ler n. 2.050, pela construcção dos hiates ns. 1.2 c 3, de propriedade
da mesma companhia, nos estaleiros de Lagc Irmãos, em Nictheroy,
Estado do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 2[ de outubro de 1909, 88° da Indepcndencia e 21°
da República. .

NILO PEÇANI-lA.

Leopoldo de Bulhões,
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DECRETO ,N. :.608-Dl~:;[ Dl,; OU'P":BItO DE 1909

Abre ao Mtmstcrío da Fazenda o credito cxtrnordinurio de 211:J,;:i?S9?S para

pagamcnto , em virtude de sctucnça judicku-ia , a JoãO da Silvu Tavares c

outros, herdeiros de Joaquim da Silva Tavares.

o Presidente ela República dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização contida no decreto legislativo n. 2.107, de 30 de se
tembro ultimo, resolve abrir ao Ministério da Fazenda o credito extrnor
dipario de 2II:4.57$97.~, para oecorrer ao pagamento devido a João da
Silva Tavares e outros, herdeiros de Joaquim da Silva Tavares, em
Vl~tude de sentença judiciaria, conformocarta precataria expedida pelo
JUIZO _Federal no Estado do Rio Grande do Sul, em 19 de janeiro do
corrente anuo.

Rio de Janeiro, :JI de outubro de 11)°9, [mO da Indcpcn.tcncla e :n o

da Republica.

NILO 'PEÇ.\.:\IL\..

Leopoldo de Bulnõee,

DECRETO N. 7.6or) - DE:JJ DE ouruuno DE l\)09

Abre ao Miuistcno da Fazenda os creduos de ~.):-+1,0~H.r;, ouro, ,jQ:21(:$2<l2, p~lpC I

para occorrcr á restituição do que a maior foi cobrado dos jinolYP0:3 impor

tados pela firma Rodrigues ,i: Comj)., Sociedade Anonyma d) !\,iz' c -jornat

do Brazik

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização conferida 110 decreto legislativo 11. 3.074, de7 deja
neiro ultimo, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na conformidade do
art. 2°, ~ 2° n. 2, lettra c, do decreto n. 392, de Bde outubro de J896,
resolve 'abrir ao .}Iinisterio da Fazenda os créditos de :J3:439~,)835, ouro,
e 39::Jó8$:JO:J, papel, para occorrer á restituição de direitos de' mais
pagos pela importação de linof.ypos destinados ás emprezas abaixo
declaradas:

Rodrigues & Comp .
Sociedade Anonyma O Pai: .
Jornal do Brasil .

Total. .

Ouro

3: 072~i60Cl
7:q61$700

12: [05$53S

Papel

ü:608$6oo
J2:743$340
19: f3 .s6$363

NILO PEÇA?\HA .

. Leopoldo de Bulhões,

Rio de Janeiro, 2! de outubro de 1909, m=J° da Independencla c :nO

da República.
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DECRETO N. 7 .óro - DE:? T ])1'; OUTUlmO Df: 11)°9

Abre ao xtmrstcrío da j usríça e xcgocíos Iutcrioros o credito especial de 7::'::5$

par',l pagamente d~t ajuda dc custo c de subxktios qUé:: dctxon dc rCCCLJCI'

Joaquiml'cj"ciril da Costa.

o Presidente da Republtca dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, i ç, do regula
menta approvadopelo decreto n. 3.4°::;, de 33 de dezembro de r89LJ,
resolve, á vista do art. 8° da lei 11. 1.841, de 3' de dezembro de Il)O~,

rcviaorado pelo art. 6° da lei 2.050, dc g: de dezembro de !90g, abrir
ao Aliuisteno da Justiça e ~<cgocio...:; Interiores o credito especial de
,;: 235$ para pagamento da ajuda de custo de 1894, e dos subsidias rela
tivos aos períodos de 16 de outubro a ;) de novembro de Ig91 e de ,!O
de outubro a so de dezembro ele r89-\, que deixou de receber joaquim
Pereira da Costa, na qualidade de deputado federal pelo Estado do Rio
Grande do Sul.

Rio de Janeiro, 21 de outubro de [909, US-) da lndcpcndcncia e
21° da República.

NIl.O PE<'"'\:\IL\.

Esmeraldino ()IJ"lllpio de Torres tuuuteiro,

DECRETO N. '; GII-DE:?I DE QCTIJBRO DE 1909

Abre ao xünístcno da.Jl\~lj..:a e Xcgocíos lntcnorcs o credito especial de ,:[;;;;8

p.uu pagnmcnro de sll\).~idjo~ qU8 deixou de receber l~u~çelljo Pires de

Amortm.

o Presidente" ela República dos Estados Unidos elo Braxil, tendo
ouvido a Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, ~ S", do regula
mento àpprovado pelo decreto n. 2.40C), de a de dezembrode !f396,
resolve, á vista do art. 8.1 da lei n. 1.(-)4[, de 31 ele dezembro de lC)07,
revigorado pelo art. 6° da lei n. 2.0':;0, de j[ ele dezembro de 190B,
abrir ao Miulsterio da Justiça e ?\egocios Interiores () credito especial
de7 :B?S$ para pagamento dos subsidias que Eugenio Pires de Amorim
deixou de receber de 14 a 31 de maio e de I.~ de setembro a 10 ele de
zembro ele 1896, como senador pelo Estado do Espírito Santo.

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1QO').. :-;8° ela Iudepeudeucia c
31° d~ Republica .

NILO PEÇ;\:\IlA.

Esmeraldino Ol)'mpio de Torres Bandeira.

---,---""
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DECRETON. 7.61'2-DE'2I DE OUTUBRO J}E 1909

Abre ao ;\[ini:otcrio da Justiça c Ncgoctos Iutenorcs o credito especial de '2:400~~

p~Ha pagamento de subsidies que deixou de receber Ubaldino do Amara!

Fontoura.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5':1, do regula
mento approvado pelo decreto n. 3.40l), de 33 de dezembro ele 1896,
resolve, á vista do art , go da lei n. 1.841, de gr de dezembro de 1907,
revigorado pelo art. 6° da lei n. 3.0.10, de 31 de dezembro de 1908,
abrir ao Ministério da .Justiça c Negocies Interiores o credito especial
de 2:400$ para pagamento de subsidias que Ubaldino do Amaral Fon
toura, na qualidade de senador pelo Estado do Paraná, deixou de rece
ber nos períodos de 1() de outubro a 3 de novembro c de 13 a 30 de
dezembro de 189I .

Rio de janeiro, 31 de outubro ele 1901), 88° da Indcpendcncia e 21°
da República.

NILO PEÇANHA.

Esmeroldino O/pupio de'Torres Bandeira.

DEt.RETü N. 7.613~ DE 21 DE OUTGBRO DE 1909

Abre oo Míutstcuo da Justiça c Negócios Interiores o credito especial ele 3:150:;'

para pagamento de subsídios que deixou ele receber Antonio José da Costa

juníor.

o 'Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,. tendo
ouvido' o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70'§ 5", do regula
mento approvaclo pelo decreto n . 3.409, de 33 de dezembro de 1896,
resolve, á vista do art. 8° da lei n. 1.841, de 31 ele dezembro de 1907,
reviaorado pelo art. 6°ela lei n. 2.050, de 31 de dezembro de 1908, abrir
ao Ministério da Justiça e Negocias Interiores o credito especial ele ...•
3:450$ para pagamento dos subsidias que, na qualidade de deputado
federal pelo Estado de S. Paulo, Antonio José da Costa Junior deixou
de receber de 16 de outubro a 3 de novembro de 1891 e de S a 31 de
maio de I fi97 .

Rio d~ Janeiro, 31 de outubro de 1909, B8° da Independencia e 21°
da República.

NILO PE()ANIIA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.



DECRETO N. 7.614 -- DE 21 DE OUTUBRO ne 1909

Abre ao Ministerio da Justiça e ::\cgocios Interiores o credito especial ele 15:675$

para pagamento ele subsidio,'; que deixaram ele receber pclíctanc Augusto de

Otívctro pcnna, uomíngos José da Rocha, Frnucisco Clycerio, José Luiz de

Almeida ?\ogllcira, Eríco Marinho da Cama Coelho, Antonio Borges de Ath.ry

de juntor.qoão Lopes Ferreira Filho, Antonio Augusto uorgc- de vtcdcuos,

joaquim Nogueira Paranaguà , Luiz de Andrade e Mauoct Ferraz de Campos

Sanes.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 7°, ~ 5°, do regula
mento approvaco pelo decreto ü • 2.409, de 23 ele dezembro de 1896,
resolve, á vista do art. go da lei n. r.n4I, de 31 de dezembro de IgO/,
revigorado pelo art. 6° da lei n. 2.0$0, de 31 de dezembro de 1908,
abrir ao Mínister:o da Justiça e Negocíos Interiores o credito especial
de 15:67S'$ para pagamento a Fcliciano Augusto de Oliveira Peuna, Do
mingos José da Rocha, Francisco Glycerio, JOSé Luiz de Almeida No
gueira, Erice Marinho da Gama Coelho, Antonio Borges de Athayde
Junior, João Lopes Ferreira Filho, Antonio Borges de Medeiros, Joa
quim Nogueira Paranaguá , Luiz de Andrade e Manoel Ferraz de
Campos Salles, na razão de I :425$ a cada um, de subsidias que dei
xaram de receber, de J6 de outubro a 3 de novembro de 189!, na quali
dade ele deputados fcderaes, os dous primeiros pelo Estado, de Minas
Geraes, C$ dous immediatos pelo de S. Paulo e os outros, respectiva
mente, pelos Estados do Rio de Janeiro, Espirito Santo, Ceará, Rio
Grande do Sul, Piauhv e Pernambuco e o ultimo como senador pelo
Estado de S. Paulo. ~

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1909, ngQ da Independencia e 21 Q

da Republica.

NILO PEÇA"'\IIA.

BSmeJ\1/,tiJlO O/:vmpio de Torres Bandeira,

DECRETO N. 7.61~--DE at DE OUTUBRO DE T909

Abre ao xüntstcrto da Víação c Publicas o credito de :L1oCl:OOO$ para dcspczns da

constguação - Revisão da rõdc , novas canalizacõcs , etc. __ da verba Ira,

art. 15 da lei n. 2.030, ele St de dezembro de H)o8.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil atten
deado a ~ificiencia verificada na consignação - Revisão da rede, novas
canalizações, etc. da verba I r", art. 15 da lei n . 3.ü,S0, de 31 de de
zembro de 1908 e á necessidade de não interromper no COrrente anno a
cxecucão dos diversos serviços por ella custeados; de accórdo COm o
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Tribunal de Contas, previamente ouvido, na fôrma do art. 2" de
creto n. 392, de g de outubro de I r:\S)6, c usando ela autorização que
lhe confere o n. XL alínea a do art. 17 da lei n. I. LiS. de 31 de de
zembro de l()~)l, reviaorada pelo art. 29 da citada lei n. 2.050 decreta:

Artigo unico. Fica aberto au ~\{jnisterio da Viacâo c Obras Pu
blicas o credito de '2 Aoo:onu$ pura ser applicado a despezas da supra
mencionada consignação.

Rio de Janeiro, 2[ de outubro de lC)Ol), ggo da indepcndcncia c
21 0 ela República.

l\ILO PEÇY'\IH.

Francisco Si.

DECRETO .N. 7.616 - DI'; 21 DE ourunno DE J()0l)

Ih l1()I"O rcgutnmcnto uo Corpo de Commissurtox da Armada

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil :

Usando da autorização que lhe foi conferida pelo art. 9°,11. J, da
lei n. 2.0S0, de 3I de dezembro de 1908, e de conformidade com o art. 4'~

§ lO da Consttmíçàc da República, resolve mandar adaptar a regula
mento que a este acompanha para o Corpo de Commissarios da Armada,
assignado pelo Vice-Almirante graduado Alexandrino Faria de Alencar,
Ministro da ~'1arinha ; revogadas as díspos.ções em contrario.

Rio de janeiro, 31 de outubro de 1909, BBo da Independencia e 2{0

da República.

NILO PEÇA.'-:HA

Alexandrino Faria de Alencar.

Reg;ulal1l.H:~nto do <".1orpo de C)Ol:n.UlÜs:u:a.riô:.o::;
da .l'"-.rlnada.. , a, que serelerc o deer(~to
.n.. '7.t:j.l(j..~ {le ;~l de o u.r.ub r-o de lHOO

DO CORPO Df CQ;\UilSSA1UOS

CAPITULO I

C.O)[POSIÇXo DO CO~PO

Art. I. G O Corpo de Couimissarios da Armada será constituido elo
seguinte modo:

I capitão de mar c guerra comm.ssario-cheíe do corpo.
2 capitães de frag-ata cormuíssaríos



(3 capitães de corveta cornmissarios
co capitães-tenentes comnussarios
-tO primeiros-tenentes commissarios
40 sCQ:undos-tenentcs commissarios
10 sub-cnnuuissarios-equiparados aos aspírantes a g-ual\.las-marinha.

CAPITl:LO II

D.\ AJnllSSXO

Art. ~o. Xinguem ser.i admittido no quadro do Corpo de Commis
sarios senão como sub-conunissarios e sob as seguintes condições:

Ja Ser cidadão brazilciro e estar 110 gozo dos direitos civis e poli
ticos,

2"" Ser maior de In e menor de 3() nnncs, o que será provado com
certidão de idade ou documento authentico que produza ICem juizo e a
substitua.

:;0 Ter bom procedimento, o que será provado por documento
idonco ou tOl!1J corrida.

4° Ter aptidão physica para a vida do mar, o que será julgado em
inspccçâo de sau.c.

SO .vlostrar.se habilitado em concurso nas seguintes matcrias :
a) portug-ucz
/1) rranccz
c) iuglez
,1) agithnictica, especialmente em questões ele contabilidade, systcma

métrico c maneta rio, cambio c ag:o de moedas.
e) geographla geral
f) historiá do Braxil
,!.;") algebra até equações de 2° gTÚO inclusive.
fl) zco.netna pratica c noções de stereometria ;
i)· noções de direito publico l1 administrativo.
Art. I'" Alem das matérias indicadas na S" condição elo artigo

antecedente, os candidatos deverão mostrar-se hábeis cru calfiarnphía,
constituindo a bóa lettrn condição de prerercncic na classificação.

Art. 4' . Os concursos para admissão serão publicas quanto á prova
oral, c annunciados com um mcz de nntcccdcncía no Diarío 01l1ciai, bi
semanalmente c em mais tres joruaes de maior circulação, semanalmente
pela Inspcctorta de Fazenda, onde serão apresentados os requerimentos
instruidos de nccoroc com o art. 3".

Art. 5"" A lista de inscripçâo dos candidatos será encerrada pelo
Jnspcctor de Fazenda, no dia immcdiato áquclle em que terminar o
prazo fixado para a referida inscripçâo .

Par.urrapho unico. Para a prova de habilitação n~t) serão ndmittidos
certificados de exumes feitos em estabelecimentos publicas de instrucção
OU equiparados.

Art. 6°. Para o concurso de que trata o art. ~",.:lS marcrías indi
cedas serão divididas em tres secções :

_'\.) Iiug-uas ,
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13) mathematicas ;
C) g-eog-nlphia, histeria da. Brazil c noções de direito.
Paragrapho unico. Parn cada secção seránomeada pelo ministro da

Marinha uma commissão examinadora, composta de dous lentes da Es
cola Naval e do inspector de Fazenda, que a presidirá.

Art. 70. O exame de cada secção constará de duas provas: escripta
e oral.

~ 10. Na prova escripta responderão os candidatos em conjuncto ás
mesmas questões, concedendo-se-lhes o prazo ímpro-ogavel de trcshoraa
para a apresentação das provas.

S 2". Cada candidato será argüido na prova oral, por espaço nunca
maior de 20 minutos em cada matéria.

Art. 30
• As provas cscríptas das trca secções precederão ás oraes e

serão feitas em dias succcssívos.

Art. 90
• 3el".10 eliminados do concurso, os candidatos:

a) que forem inhabilitados em qualquer matéria das tres secções;
b) que assignarem uma prova em branco;

c) que não comparecerem á prova oral.
Art. Ia. Um conimíssar!o designado pelo ministro da Marinha

exercerá as Iuncçôes de secretario do concurso, sem direito de voto.
J\rt. I I . .As commíssões examinadoras organizarão os pontos para

as provas de cada secção e Os subniettcrão á approvação prévia do mi
nistro da Marinha.

§ r". O ponto para a prova escripta será tirado á sorte pelo pri
meiro examinando na ordem alphabetica, c será o mesmo para todos
os concurrentes chamados no mesmo dia.

§ 2". O ponto para prova oral será tambcm tirado á sorte, ca
bendo, porém, a cada examinando um ponto especial por cllc tirado.

Art. 12. O merecimento dos examinandos será julgado pelas se
guintes notas; má - o; softlrvel c- I e 2 ; boa - 3 e 4; e opttma - S.

Paragrapho unico . Cada 'examinador dará sua nota e a média
dessas notas constituirá a da prova.

J\rt. 13. Diariamente, finda a prova oral, será lavrada pelo secre
tario e assignada pela comrnissão examinadora uma acta do resultado
dos exames.

Art. 14. Concluídas as provas oraes reunir-se-hão todos os
membros das cornmíssõesexaminadoras afim de proceder á classificação
dos candidatos, de accôrdo com os pontos das actas de que trata o ar
tigo anterior.

Paragrapho unico , Quando deus ou mais candidatos tiverem igual
numero de pontos, a sua classificação será feita de accórdo com a preíe
ferencia estabelecida 110 art. 30

•

1\.1'1:. 15. O concurscpara a admissão de sub-cornmissariosiserá va
lido por um anno .

Art. 16. Os sub-commissarlos serão nomeados pelo ministro dá
Marinha, que poderá escolher qualquer dos candidatos habilitados in
dependentemente ela ordem em que estiverem classificados, a qual lhe
será remettida com as actas e as provas cscrtptas.

Paragrapho unico.Os militares terão preferencia para as nomeações.
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Art. 17. üs sub-commissarios nomeados na vígcncía do presente
regulamento contarão antiguidade, tempo de serviço e vencerão soldo
da data da apresentação ao inspector de Fazenda, fazendo-se lavrar um
termo, em livro próprio, no qual assíguarao conjunctamente com esta
autoridade,

SI, U Os sub-commissarios que se apresentarem na mesma data,
serão collocados na respectiva escala pela ordem da sua classificação,
sem prejuízo da collocação dos que, embora classificados com graus in
teriores, os tiverem precedido na apresentação.

§ 3. c Os militares, nomeados sub-connnissarios, serão considerados,
para todos os cffeitos, mais antigos que os seus companheiros de con
curso nomeados na mesma data e collocados na respectiva escala, log'o
acima. elos mesmos, respeitada, porém, entre elles, a antiguidade de
praça que tinham nos corpos de Marinha de anele procederem,

Art 18. O scb-commlssario nomeado que deixar ele apresentar-se
dentro de 30 dias contados da data da. publicação, no Diario Officíal,
de sua nomeação, perderá o direito a esta, salvo caso de forca maior,
que será julgado pelo Ministro ela Marinha. '

CAPITULO III

DO CHEFE DO CORPO

Art. 19. O chefe do corpo será o substituto legal do ínspector de
Fazenda em todas as suas faltas e impedimentos, cabendo-lhe, neste caso,
todas as attribuições, deveres e direitos que áquclle cabem, nos termos
da legislação vigente, e competindo-lhe tambcm :

a) velar pelo bom desempenho do serviço de Fazenda em quaesqucr
estações em que sirvam os conunissarios, afim de que, achando-se a es
cripturação em.dia, sempre se possa, por meio della, exercer a fiscali
zação exigida no presente regulamento e mais disposições em vigor j

b) ínspeccionar a escripturação dos navios da Armada, corpos e es~

tabelecimentos de marinha na Capital Federal, c, extraordinariamente,
os navios, flotilhas e estabelecimentos navaes fóra do Rio de Janeiro,
quando o Governo assim determinar, apresentando ao inepector de Fa
zenda o relatório do exame que fizer e propondo as providencias que
julgar acertadas;

c) inspeccionar a escripturação dos navios em regresso de com
missões.

Art. 20. Em suas faltas e impedimentos temporários será o chefe
do Corpo substituído na seguinte ordem:

1°, pelo capitão de fragata commíesarto mais antigo;
2°, pelo que se lhe seguir na escala;

3°, pelo graduado neste posto;
4°, finalmente, pelo adjunto mais graduado da Inspectoria.
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(:.\PITCLO IV

DOS CllEFES DE 1',\ZE:\lh

Art. 21. Em operações de g'ucrra haverá sempre chefe de Fazenda
e em tempo de paz sómcnte quando o Governo julgar nccessnrio.

Art. '22. Os chefes de Fazenda desempenharão as funcções que
lhes são conferidas ,nasinstrucçOcs mandadas observar pelo aviso de 6
de novembro de 1090, e nnnexas ao presente regulamento, excepto na
parte relativa Ú conferencia das folhas de pagamento ás guarníçõcs dos
navios, que, na Iórma do disposto no aviso n. 1.0:J9, de 23 de julho de
1904, cabe aos offlcines iuuucdiatos.

Ar1. 23. Os chefes de Fazenda serão auxiliados por um ou dom,
sub-commissarios; conforme o numero e a importancia dos navios que
constítuírcrn a força naval, c na sua falta por um 2 U tencnte-conunissario.

Art. :::q. A corrcspondcncia official entre os chefes de Fazenda e o
Inspector de Fazenda será sempre encaminhada por íntermedlo do com
mandante da força.

Ar1. 25. Os chefes de Fazenda farão parte do estado-maior do
commando da força naval.

Art. ,"-6. As suas nomeações serão feitas por decreto, sob proposta
do lnspector de Fazenda.

Art. 27. O commissano mais antig-o da força naval pode dosem
pcnhar também ,1S funcçõcs de chefe de Fazenda, nos casos de que trata
o art. 21.

CAF'l'lTLO V

DOS Cml.'lrlSSARIOS

Ar1. 28. Os commissaríos serão designados, sempre que fôr pos
sívçt, para servir em commíssõcs cujas categorias estejam de accordc
C0111 os seus postos.

Art. 29. Os cargcs de chefe de Fazenda e cornmissarios da Escola
Naval, arscnaes de marinha de Ia classe, corpos de marinheiros nacionaes
(secção de material), bosp.taes de 1" classe, Superintendencia de Nave
gação c navios de Ia classe serão exercidos por officiaes superiores com
missarios c na falta .dcstes serão. exercidos pelos officiaes subalternos
conunissarios.

(I. u Nos navios de Ia classe, de mais de .~oo praças, haverá dons
commissarios, sendo um encarregado do material e outro do pessoal.

S 2. o NdS flotilhas ou divisões, cujos navios não tiverem na sua
lotação comuússarios, deverão embarcar tambcm dons, sendo um encar
regado do material c outro do pessoal.

Art. 30. Xcnhum comrnissario poderá ser empregado em terra ou
navio desarmado, sem que tenha O tempo-de embarque completo,

Art. ;)1. O exercício de uma commissâo em terra não excederá de
trcs anuos, contados da data em que começar o inventarie de-recebi...
menta.
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CAPI'l'ULO VI

DOS SUB·COMMISSARIOS

Art. 3:2. Os sub-comnussanos serão designados para servir nos
navios de 1a e :28 classes como auxiliares dos commissaríos e chefes de
Fazenda.

Art. 33. Os sub-cornmissarlos, nos navios de que trata o artigo
anterior, serão encarregados da escripturação dos livros de SQC

corros e das cadernetas e dos demais serviços que lhes forem deter
minados pelos respectivos commtssartos.

ArL 34. Em um mesmo navio ou flotilha, onde não houver 'chefe
de Fazenda, SÓ poderá servir um sub-commíssario.

Art. 35. O suh-commissario, em caso de morte, suspensão por
tempo indeterminado em' virtude de disposições legaes, impedi
mento por motivo de rnolestia, superior a 30 dias, ou ausencia não
justificada por mais de 15 dias ·do commíssarío do navio em que
servir se incumbirá da escrlpturação, exercendo o' fiel as funcções
de recebedor e distribuidor dos generos e asstgnando as receitas até a
apresentação de substituto legal.

Paragrapho unico. Quando não houver sub-commíssario, que
se incumba do serviço a que se refere o presente artigo, será com
mettida a escripturação do official ao Corpo da Armada de menor
graduacão .

CAPITULO VII

1)AS PROWJÇÕES E REfoIU;>,'ERAÇÕES

Art. 36. As vagas do Corpo de Commissarios serão preenchidas
90 seguinte .moôo . as de capitão de mar c guerra por merecimento,
às de l° tenente a capitão de fragata, metade por antiguidade me
fade por merecimento e as de 2° tenente somente por 'antiguidade.

Art. '37. Constituem merecimento:
a) boa prestação de contas, anendendo-se á importancia destas;
b) serviço como chefe de fazenda j
c) meio tempo de. embarque, principalmente em 'viagens ou fio..

tilhas ;
d) desempenho irreprchensivel dos deveres de sua profissão;
e) boaconducta civil ou militar;
f) apresentação de trabalhos ou monographías relativas ao serviço

de fazenda, que revelem intelligencia e estudo.
Ar1. 38. Nenhum commissanc poderá ser promovido sem que

tenha pelo menos dous annos de embarque no posto em que estiver
Parag'rapho unico, O tempo de embarque será contado da data em

que o comnussario se apresentar a bordo, nomeado para servir no
Poder Executivo - I9CJ9 - Vol. Il, 35



navio C01110 gestor ou para executar quaesquer serviços de sua pro
fissão, até o dia do desembarque, por substituição ou por terminação
dos referidos serviços.

Art. 39. Nenhum conuuissario poderá ser promovido sem ter pro
vado C0111 documentos fornecidos pelo Tribunal de Contas, ou por este
publicados no Diario Ojficial, estar quite com a Fazenda Nacional, com
relação a todas as commissões de embarque ou empregos d,e terra, que
tiver tido, excepto a ultima que estiver exercendo na cccasião do pro
vimento da vaga, ficando comprehendido que a cada commissão corres
pendem todas as contas correntes á mesma.

Art. 40. Para boa execução dos dous artigos antecedentes, as contas
dos cornmissarios, salvo motivo de força maior, devem ser liquidadas
pela Directoria ele Contabilidade da Marinha, no prazo máximo de ses
senta dias, para gestão de um exercício, concedendo-se mais 50% do
prazo fixado por anno ou fracção de anno, maior de 6 mezes, accrescido
ao período de um exercício.

Art. 41. A Directoria Geral da Contabilidade, logo que receber as
contas dos commissarios, enviará á Inspectoria de Fazenda um recibo
declarando os livros e documentos que se compõem, o qual, depois de
aunotado em livro proprio, será remettido ao interessado.

Parag-rapho unico. A mesma repartição communicará a data em
que o processo 1'61' enviado ao Tribunal de Contas.

Art. 42. Findo o prazo de que trata o art. 40, sem que a conta
esteja liquidada, o ínspcctcr de Fazenda dará conhecimento por escripto
ao Ministro da Marinha para que este mande providenciar sobre o as
sumpto, afim de que não sejam prejudicados os comnüssaríos ,

Art1!,·43. Todos os segundos, primeiros-tenentes e capitães-te
nentes cornmissarios são obrigados a servir na flotilha do Amazonas ou
na de Matto Grosso.

Art. 44. Nenhum sub-comrnissario poderá ser promovido sem
haver servido pelo menos um anno em .navio de guerra e sem ter ap
provado em um exame, que será prestado após esse tempo de embarque
e que constará das seguintes materías:

a) pratica da escripturação de bordo c, em geral, do serviço de
fazenda (prova escripta e oral) ;

b) legislação de fazenda (prova oral);

c) nomenclatura de apparelhos dos navios, artilharia, torpedos, ar
mamento portátil e munições navaes (prova oral).

Art. 45. O exame, a que se refere o artigo anterior, será prestado
perante uma commissão nomeada pelo Ministro da Marinha e composta
do ínspector de Fazenda e de dons cornmissarios.

Paragrapho unico , O sub-commissarto reprovado no exame de ha
bilitacâo s6 poderá requerer novo exame seis mezes depois.

Art. 46. Os sub-commissarios não têm direito ao montepio, nem
ao Asylo de Invalidos. Aquelles, porém, que se invalidarem por mo
Iestia adquirida em acto de serviço ou por lesão ou ferimento em com
bate serão reformados com O soldo integral.

Paragrapho unlco. O tempo em que o sub-commissario tiver an
t eríorrnente servido nos corpos militares. da Armada ou do Exercito



Capitão-tenente comrnissario 60 annos
Primeiro-tenente commissario 58 almas
Seguudo-tenente commissario 56 annos
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será computado, de accórdo com o decreto n . 1.186, de 15 de julho de
1904, para a reforma e obtenção da medalha militar.

Art. 47. O montepio, a reforma, a medalha de merito militar,
e em geral todas ~s concessões. feitas aos offíclaes do. Corpo da Ar M

mada serão extensivas aos officiaes do Corpo de COOll111SSanos.
Art. 48.- Os comrnissarios passarão para a reserva nos casos pre

vistos na decreto n. :).°51, de 25 de novembro de 1903·
Art. 4C). A reforma compulsória p~ra 0s officiaes do Corpo de

Commlssarios será regulada pela tabella scguínte .

1

Tantas vezes 120$

Capitão de mar e guerra commíssario 66 annos ~e fratifica1ão ~n-
Capitão de fragata conunissario 64 annos r~~ ,os ql~~n110: o~
Capitão de corveta comnnssano 62 annos excederem aO~5q~e

, servIço.

I
,Tantas vezes 80$ an

nuaes quantas vezes
forem os annos que

( excederem de 2Sde
serviço.

CAPITULO VIl!

INVENTARIaS E ESCRWTURAÇXO

Art. 50. Nenhum inventario durará mais de 90 dias. Quando
este prazo ror excedido, salvo motivo de força maior, communicado
pelo chefe do estabelecimento ou commandante do navio em que servir
o comrnissario entregador, tanto este como o recebedor não perce
berão a gratificação de funcção até o encerramento do mesmo.

Art. 51. A Directoria Geral de Contabilidade incumbida da to
mada de contas dos commissarios deve communicar regularmente
ao Tnspector de Fazenda o resultado desta operação com os es~

clarecimentos que julgar convenientes.
Art. 52. O exame da escripturação a cargo dos commissanos,

nos navios surtos no porto, repartições e estabelecimentos navaes do
Rio de Janeiro será feito trtrnensalmente nas proprias estações pelo
chefe do corpo, a quem deverão ser prestadas pelas respectivas autori
dades as informações de que o mesmo carecer para o bom desempenho
desse serviço.

Paragrapho uníco , O exame da escripturação dos navios que re
e-ressarem de qualquer commíssão longa será feito 15 dias depois de
tundeados.

Ar1. 53. O exame a que se refere o artigo antecedente poderá ter
lagar extraordinariamente nas próprias estações ou na Inspectoria de
Fazenda, mediante a remessa dos livros de escripturação, todas as ve7.CS
que parecer conveniente ao respectivo inspector que, para esse fim, pe
dirá as ordens necessarias á autoridade competente.



CAPITULO IX

'VENCIMENTOS E REGALIAS

Art. 5-1-. Os officlaes do corpo de commissarios perceberão soldo é
etapas correspondentes aos seus postos; nas diversas círcumstancías de
seu serviço especial terão as gratificações e vantag-ens designadas
ernlci .

Art. S5. Os sub-cornmissarios vencerão 60$ de soldo e 90$ de
gratííicação mensalmente, terão alojamento e rancho na praça d'armas
e contarão o tempo para reforma e obtenção da medalha militar.

CAPITULO X

DISPOSIÇÕES PENAES

Art. 56. Os ofâclacs do Corpo -de Commissarios ficam sujeitos a
todas as regras e condições da disciplina militarc á legislação penal em
vigor na Armada ou que no futuro venha vigorar.

Art. Si- Será processado todo' corumissario em cuja tomada de
contas se verificar alcance doloso.

Art.~5B. Aos sub-commissarios serão applicavcis as penas estabe..
lecidas 1105 códigos disciplinar e penal para os officíaes.

Paragrapho unico. Os sub-commissarios poderão ser livremente
demittidos, Ou' do ccnunissario da força, ou navio em que servirem,
quando, em inquerito policial militar, ficar provado o seu .nuío compor
lamento habitual, desídia ou felta de exacção no cumprimento dos seus
deveres.

Art. 50; O Governo poderá dentro de um nnno a contar desta data
fazer as alterações indicadas 'pela expenenc;a.

-:, Art. 60. Fica revogado o regulamento annexo ao decreto n. 5,464,
de 22 de fevereiro de 1905, e mais disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 21 ele outubro de 1909.- Alexandrino Faria de
Alencar.

INSTRUCÇÕES

Ministerio dos Negocias da Marinha - 2l\ Secção -N. 3.287 _
Rio' de Janeiro, 6 de novembro de 18go.

Para a devida obscrvància, transmttto-vos as inclusas instrucções
relativas ao desempenhado serviço que compete aos chefes de Fazenda
nas forças navacs, segundo o decreto n , 70.'), de 30 de agostovultimo .

Saucte e fratcrnidade.- Eduardo VVal1denlwlk .....;.. Sr. chetedo
Estado Maior General da Armada.



ACTOS DO POD1<in EXECUTIVO

INSTRUCÇÕE-S PARA O DESEMPENHO DO SERVIÇO QUE COiilPETE AOS CHEFES
DE FAZmm!1.. NAS FORÇAS N"AVABS

[urísdicçõo

Art. L° A jurisdicçâo do commissario geral da Armada, que é pelo
art. 48 do decreto n , 703, de 30 de agosto do corrente anuo, dada aos
chefes de Fazenda das forças navaes, limita as attribuicões áquelle con
feridas 110S §§ lU a 5° do art. 19 do predito decreto. '

Art. 2.° A rubrica dos livros de escripturação de que trata o art. 63
do decreto n. 4.512 A, de 30 de junho de 1870, passa, d'ora em diante,
nos portos estrangeiros, a ser feita pelos chefesde Fazenda.

Art. .'1. 0 Nas forças navaes em que servirem fica-lhes também COi11~
petíudo a fiscalização dos inventarias, a determinação dos de verificação
e respectiva rubrica e conferencia, tudo de.accôrdo com o preceituado
nos arts. 124 e 126 do alludido decreto de 30 de junho de 11370 e aviso
de 3 de março de 1888.

Art. 4.° Incumbe-lhes mais, nos casos de substituição dos commts
sarios, velar em que sejam tomadas as providencias marcadas nos
arts. I4~, 143 e 145' do decreto citado, de 30 de junho de 1870, § 6° do
art. 6° e art. 6'"'"3 do decreto n . 703, de 30 de agosto do anno vigente.

Art. 5. ° s chefes de Fazenda são, nas forças navacs, os principacs
responsáveispela boa execução do serviço eleFazenda e fiel observancia
do respectivo regulamento, para o que, no que concernir a este as
sumpto, terão toda a força e autonomia e lhes ficarão subordinados int
medlatamente todos Os commíssarios, fieis e aspirantes a commtssario,
que servirem nos'mesmas forças navaes.

Ar1.6. o A sua torça e autonomia, porém, não prescreve, nem in~

vade a autoridade que, pelo decreto n. 3.79B, de 9 de fevereiro de r867,
compete aos chefes dos estados-maiores das forças navaes, como pri
meiros fiscaes que são da Fazenda Nacional, a qual é mantida em toda
a sua plenitude em tudo quanto se referir à fiscalização.

Do mesmo modo a acção fiscal dos chefes dos estados maiores não
deve ser embaraço ao serviço especial dos chefesde Fazenda das forças
navaes.

Escripiuraçiio

Art. 1,° Aescripturacão de dinheiros, a cargo dos chefes'de Fazenda
das forças navaes, será feita C0111 os livros seguintes:

1°, de pedidos de dinheiro;
2°, de registro de letras;
:;0, de conta corrente de dinheiros.
Todos estes livros serão do modelo marcado no decreto n. 4-512 A,

de 30 de junho de 1870.
Art. 8. ° Os livros de pedidos, de registro de letras e de conta

corrente serão escripturados de conformidade-.corn o estabelecido nos
arts. rró, i 17 e 118 do mesmodecreto de 30 de junho de 1,870.
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Art. 9,0 A escnpruração relativa ao conselho de compras será
constituida pelo:

I. o Livros de actas das sessões do conselho;
2. o Livro de registro de termos de contractos;
3. 0 1)00 auxiliares precisos para os termos de multas, rejei

ções, etc,
Art. ID. Sobre o serviço e escripturnçno referentes aos conselhos

de compras observarão os chefes de Fazenda o que se acha consignado
no decreto n. IO.4IO, de 26 de outubro do r889, para O que cabia aos
commissarios dos navios capitaneas ou chefes das torças navaes.

Art. 1 L A escripturação relativa aos espolias será dístíncta da de
dinheiros ; constará de um 'livro de carga e descarga ou receita e des
peza, e será feita segundo as n01'1111S nestas ínstrucções estabelecidas e
conforme o modelo appenso.

Art. 12_ Além dos livros que constituem a cscnpturação da conta
de dinheiros, a de espolio e as relativas aO serviço do conselho de
compras, terão os chefes de Fazenda livro de registro de sua correspon
dencia e os auxiliares que forem precisos ou julgarem necessários crcar
para o lançamento de notas, etc.

Art. 13' O quartel general fornecerá todos os livros de escriptu
ração, que serão revestidos das formalidade lcgaes, isto é, serão nume
rados, rubricados e terão termos de abertura c encerramento.

Pedido, recebimento e arrecadação

Art. f4- Os pedidos de dinheiros serão feitos de accórdo com as
disposiçães dos arts. 3, 4 e 13, do citado decreto de 30 de junho de
1870.

Art. I5. OS chefes de Fazenda são os unicos competentes para re
ceber dinheiros do Estado que tenham de ser arrecadados a bordo,
qualquer que seja o destino,

Art. 16, O recebimento será feito pelos chefes de Fazenda, obser
vadas as disposições do predito regulamento de 30 de junho de 1870 c a
dos das repartições ou estações que fizerem a entrega.

Art. Il- üs dinheiros do "Estado, qualquer que seja o destino,
serão arrecadados no con-e do navio, que ficará a cargo e sob a írnme
diata responsabilidade dos chefes de Fazenda; e, não tendo o cofre capa
cidade para toda a quantia, será o excedente guardado á chave (que será
entregue e ficará em poder dos mesmos chefes de Fazenda) em lagar
seguro, indicado pelo commandante, de accórdo com o chefe do estado
maior, quando na força naval houver esta autoridade, e acceito pelos
chefes de Fazenda,

Peragrapho unico. Desta circumstancia terá sempre e officialmente
o commandante em chefe da torça naval sclencia, dada pelos chefes de
Fazenda.

Art. 18. E' claviculario unico do cofre o chefe de Fazenda, o qual
dará o certificado da arrecadação do dinheiro pela maneira prescnpta
no decreto n. 4.542 A, de 30 de junho de 1870.



Art. 19. Assistirão a entrada do dinheiro 110 cofre o contrnandaut e
e lmmediato do navio capitaneá e o chefe do estado-maior si o houver
na força naval.

Estas autoridades, verificada a entrada do dinheiro no cofre, o
declararão, logo após o certificado de arrecadação de que trata o artigo
precedente, em nota que assignarão c será cscripta pela de menor ca
tegoria.

Sempre que houver chefe de estado-maior na força naval, será
o immedíarc do navio capitaneá dispensado deste serviço.

Despesa e fisco lização

Art. 20. Nenhum documento será pelos chefes de Fazenda pagos
sem despacho assígnado pelo cheíe da força naval, autorizando O pa
gamento, sob pena de não. ser attendido na tomada de cantas.

As despezas de comnnssôes e corretagens nos saques de dinheiros
serão comprovadas pelo modo estabelecido no art. 55 do decreto de 30
de junho de r870'

Art. 21. Os chefes de Fazenda são os rcsponsavcts inunedíatos
pelos erros de calculo, omissão de notas, falta de conferencias e quita
ções dos documentos, que, na fórma do, art. 48 do decreto n. 70S, de
30 de agosto deste anno, lhes compete fiscalizar, processar e pagar .

.Art , 22. Todos os documentos de despezas serão feitos em duas
vias, ficando a primeira annexada á conta dos chefes de Fazenda e sendo
a segunda (devidamente processada) rerncttida pelos canaes competentes
á Contadoria da Marinha para classificar a despeza, observado, quanto
ás requisições de dinheiro, o disposto no § 8° do art. 48 do decreto de
;)0 de agosto do corrente anno.

Art. 23. Nenhum navio poderá ter nem passar salelo de dinheiro
de um exercício para outro, pelo que, no flm de todos os annos flnan
celros ou quando se recolherem das commissões, devera ser entregue
aos chefes de Fazenda.

Art. 24. Do mesmo modo não p6dem os chefes de Fazenda passar
saldos de um exercício para o outro, nem tão pouco fazer despezas do
anno financeiro que vigorar com dinheiros pertencentes ao que houver
findado, para evitar o que, nos ultimos mezes do exercício, pedirão as
sommas restrictamente necessarias ás dcspezas da força naval, de modo
a prevenir a existencia de saldos avultados.

Os saldos serão sempre entregues findo o semestre addicional, des
tinado ao complemento das operações do exercido de que trata o de
ereto n. 10.145, de 5 de janeiro de 1880, nas estações competentes,
achando-se a força naval em portos da Republica .

Si, porém, estiver a força naval em porto estrangeiro, e havendo,
contra a disposição deste artigo, grande saldo em cofre, Os chefes de
Fazenda, por movimentos de fundos, o requisitarão do exercício findo.e
carreg-al-o-hão no que vigorar, fechando assim a conta de um e abrindo
a de outro anno financeiro.

Este movimento de fundos será competentemente communicado á
Contadoria da Marinha, para attendcl-o devidamente na occasíüo op
portuna.
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Art. 25. O pagamento dos navios distanciados e pertencentes á
força naval será feito segundo ás disposições do art. 14 do decreto
n. 4.542 A, de 30 de julho de 1870.

Art. 26. No fim de todos os mezes e sempre que julgar conve
niente o commandantc em chefe da força naval, proceder-se-há ao re
censeamento do numerário do cofre, consultando para isso a escri
pturação, que deve estar sempre em dia, e fazendo carregar aos chefes
de Fazenda as sobras que houver.

Art. 27. O recenseamento será feito pelo chefe do estado-maior,
quando o houver na força naval, e pelo commandante do navio
capitanea, com assistencia do commandante em chefe.

Do que occon-cn se lavrará, no proprío diario de conta corrente,
termo que será assígnsco pelo commaudante em chefe, chefe do estado
maior e commandantc do navio capitaneá c escripto pela autoridade
de menor categoria.

Não. havendo chefe do estado-maior, será o recenseamento feito
pelo commandante e immediato do navio capitanea.

Art. '21). Reconhecida inexactidão no cofre, ou fraude na cscnptu ~

ração. serão os chefes de Fazenda immediatamente suspensos de suas
tuncções, fazendo acto continuo as autoridades, que intervierem no
recenseamento, inventario do cofre, em presença do cornmissario do
navio-chefe, que o receberá e ficará com elle témporarlameate a seu
cargo, até a nomeação do novo chefe ele Fazenda, a quem o entregará,
também por inventario, procedendo quanto á escnpturacão de accórdo
com o art. 54 do decreto n. 703, de 30 de agosto deste anno.

Processo e classificação da dcspc:::a

Art. 39. Nos portos estrangeiros, para uniformizar os valores
inscriptos em réis na receita e íacilitar a fiscalização de toda c qualquer
quantia recebida ou mesmo escrioturada por movimento ele fundos,
será sempre reduzida a um typo intermediaria, unico e invariável, que
será a libra esterlina, ao cambio de 27 dinheiros por 1$ ou 8$890.

,Art: -30. Toda despeza com o pessoal será feita, segundo as
ordens-em vigor, ao 'par -da receita assim reduzida ao- cambio de :27
dinheiros por 1$, e a realizada com o material, conforme os contractos
ou pelopadrão monetário da praça em que fór effectuado o pagamento,
isto é, por menos daquelle 'cambio, devendo do vag-ío resultante, depois
de reduzido ao typo, ser debitados os chefes de Fazenda.

Art. ' 3I. OS chefes de Fazenda procurarão trocar a porção de
moeda necessarla para as despezas a seu cargo, debitando-se também
pelo agio que produzir o troco, depois de reduzido ao typo ,

Art. 32. Na conferencia das folhas de pagamento, que privativa
mente compete' aos chefes de Fazenda, observarão estes o estabelecido
no art. I oz do decreto n. 4:542 A,cle 30 de junho .deI870, e quanto aos
pagamentos exigirão o fielcumprimento das 'formalidades prescriptas na
4",Sa,.-6El. e r disposições do art. 105 do decreto supracitado, c mais as
seguintes quitações passadas pelos cornrnissaríos pagadores, nas folhas
de pagamento, que pagarem, com relação as de officlaes :
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Certifico que foram pagos os officiaes constantes destafolha, impor-
tando o pagamento em réis '." .. _ ,

Deiaxns de receber F (patente do offíciol ausente) reis ; .
(Data e assígnatura.)
E com refercncía às das praças : ,
-s-Foran: paoas as praças indicadas nestafolna com a notá-Pg.

-r-cujas averbações foram por mim exaradas nos respectivos assenta-
mentos dos livros de sccccrrcs, que Jiz, comoseistencia do immediato,
o pogomento na unportanciade .

Deixaram de receber .-
Grümete F... ausente '.. réis .
(Data e assígnatura do comrnissano.)
Art. 33. As farturas, contas e outros serão calculados, examinados

c conferidos com os documentos que lhes tiverem dado origem, classi
ficada a respectiva importaucia de accôrdo com o orçamento e nellas
lançarão os chefes de Fazenda. a nota seguinte, que datarão e assi
gnarão :

Examinei, está exacto e importa .
Nos portos estrangeiros, para os effeitos do art. 29 e harmonia

da escr.pturação, todas as ímportancías- das contas, tacturas c mais
documentos serão reduzidas á moeda nacional, único padrão monetário
que servirá para o lançamento da' despeza e das notas, exactídão e
exame.

Art. 34. A conferencia das tacturas de viveres, que será feita pelo
modo i.!-ldicado no artigo precedente, abrangerá tambcm a revisão do
calculo das requisições que as houverem originado, de que trata o
art. 1I do decreto referido, de 30 de junho de 1870.

Art. 35. Os chefes de Fazenda das torças navaes tem competcncía
para receber as contribuições adeantadas para. o montepio, de que
trata o pIano de 23 de setembro de 1795, e pelas quaes se debitarão
no livro-de COnta corrente de dinheiros.

Para este fim, mediante despacho do chefe da força naval, extra
hirão requisição' do livro de pedido de dinheiros, para receber a con
tribuição adeantada com que tiver de concorrer o otlieial.

Este, pelo processo marcado no. S 3" do art. 76 do decreto.de 30 de
junho de 1870, fará de seu. próprio punho e assígnaraa competente
carga na contra-prova, para o que lhe, será facultado o mesmo livro de
pedido de dinheiros.

A requisição com o competente recibo do chefe de Fazenda será
entregue ao -official contribuinte e lhes servirá de conhecimento da
entrega, fazendo poriella as competentes notas' nas cadernetas subsi
diarias e livras de scccorros.

Do mesmo modo serão cobradas pelos, cornmissarios dos navios
distanciados as contribuições adeantadas para o montepio; devendo,
quando se reunirem as forças navaes a que pertencerem, fazer a entrega
pelo processo estabelecido nos arts. 78 e 79 do predito regulamento
de 30 de junho de 1870.

Art. 36. Nos portos estrangeiros c nos lagares em que-não houver
estampilhas cobrarão também Q~ chefes de Fazenda 9 sello fixo dos
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requerimentos e outros, c' o proporcional dos documentos a este im
posto sujeitos pela decreto n , 8.946, de 13 de maío de 1883como 
sello de verba - lançando nos papeis obrigados a tal imposto a seM
guínte averbação, que datarão e assignarão :

Rs . . . Pagou de sellofixo ou proporcional . . .
Das sommas que por este motivo arrecadar-se debitarão também

na respectiva conta corrente.
De igual forma procederão os commissarios dos navios distan

ciados, observando, quanto á entrega, o que fica estabelecido no artigo
precedente para o da contribuição adcantada para o montepio.

Art. 37· As quantias arrecadadas para o montepio, por contri
buições adeantadas, e as cobradas .01 titulo de sello de requerimentos,
ctc., serão utilizadas nas despczas de força naval e levadas em receita
discriminadamente, organizando-se dellas demonstração ú parte em duas
vias, uma das quaes será enviada á Contadoria da Marinha, para os
fins convenientes.

Art. 38. Dos descontos a favor do Asylo de Invalides, para °
hospital, montepio, fardamento, divida, os impostos de '2 c e 5 o

(Leis ns. 3.018 c 3.270, de 5 de novembro de 1880 e 28 de setembro
de 1885) e cio soldo das praças fallecidas ab intcstato (Lei 5. I J I, de 23
de outubro de 1848) organizarão demonstrações conforme os modelos
11S. I e 2, e por ellas, mediante despacho do chefe da força naval, se
debitarão c .creditarão na conta corrente por movimento de fundos.

Taes demonstrações serão feitas em duas vias, uma das quacs
será enviada áContadoria da Marinha para o fim de ser cscnpturadn
a arrecadação feita.

Os descontos para montepio, asylo, sello e impostos de z o e
.1 %, arrecadados pelas folhas de pagamento, serão apanhados em
demonstração especial da que se referir aos demais descontos, por isso
isso que constituem receita geral da República com fim e applicaçâo
especiaes,

Art. 39. Os balancetes, as demonstrações mensaes da despeza e
as necessárias para comprovar os saques a que se referem os §§ 9° e 11
do art. 48 do decreto n. 703, de 30 de agosto deste anno, serão orga
nizados conforme os modelos ns. 3 e 4.

Art. 40. As receitas e despesas ela conta corrente de dinheiros
serão unicamente assígnaeías pelos chefes de Fazenda.

Nos livros da escripturaçno de dinheiros de chefes de Fazenda,
são ínadmíssiveís as razuras, entrelinbas , emendas, espaço em branco,
omissões, e por ellas responderão os mesmos chefes de Fazenda.

As importancias do debito e credito da conta Corrente de dinheiros
devem ser sempre escriptas por extenso.

Art. 41. A conta corrente de dinheiro será infallivelmente encerrada
no fim de todos os mezes. (Modelo n. 5.)

Espolies

Art. 42. Os espolias das praças desertadas ou fallecidas nas
forças navaes onde haja chefes de Fazenda serão por estes arrecadados,



sendo a entrega e competente recebimento feitos conforme o que a
respeito preceitua o decreto n. 4.542 A, de 30 de junho de 1870.

Art. 43. Os chefes de Fazenda os conservarão sob sua guarda para
entregal-os ao Commissariado Geral da Armada, ao regressarem de
suas commissões .

Art. 44·. A escripturação dos espolies constará de um livro de
carga e descarga, escripturado conforme o modelo n. 6, no qual
haverão os cheíes de Fazenda receita e dcsoeza dos espolies que rece
berem e entregarem.

SI. o Nestes livres farão os comrnissarlos cntregadores a compc
tente carza ou receita ao chefe da Fazenda, do espolio que tiverem sob
sua guarda, e essa carga será por elles datada e assignada juntamente
com o immediato do seu navio, certificando em seguida os chefes de Fa
zenda o recebimento.

S 2". A descarga ou despeza dos espolias será dada no mesmo
livro pelo ccmmísserto encarregado do deposito do Commiesaríaeo
Geral da Armada, par occasião de recebei-os dos chefes de Fazenda.

A' entrega dos espolias precederá despacho, que para esse fim lan
çará o chefe do Comrnissariado Geral da Armada na relação dos espolias
que devem organizar os chefes de Fazenda, ao recolherem-se de suas
comunssões.

.Art. 45. Com os espolies dos offlciaesse procederá de modo ider
tico, e, quando sejam reclamados pelas respectivas famílias c determinad'.
a entrega pelos meios legues, haverão os chefes da Fazenda a compe
tente descarga do encarregado de recebel-os pertença este ou não ao
Ministério da Marinha, cessando por ella toda a sua responsabilidade,
quer cacgucm ou não ao seu destino os mesmos espolias.

Erros de escripta

Art. 46. Os erros de escripta, quaesquer que elles sejam, só serão
corrigidos pelo modo indicado 110 art. 62 de decrete n , 4.542 A, de 30
de junho de 1870.

Capital Federal, 6 de novembro de r890.- Eduardo Wandcnkotk.
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Ministerio da Marinha
3.Iodelo 11. 1

EXERCIClO DE ••••.

Demonstração du d<;:>'peza que deve ter o commissartc ele... das~c 1',' .... proveniente
dos descontos leitos 1I0S. soldos e mais concuncntos dos ofilCl.les ch Armada,
classes anncxas. praças de prcr e outros com tem ptndos nas tolhas pagás pela
torça naval de ... durante os mexes etc... do concntc auno, e da quat.passa a
ter receita,
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Capitães de mar e g·uerr.\.., ..•.

~ de fragata •..
tenentes

10'; tenentes ...
-:',0' ditos ..
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Guardas-marinha ..
CLASSES AN:\"EX.\S
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COHPO DE ~IA(;lU~15L\S

Mechínístas de 2" classe ..
Ditos de 3" classe. . .
Ditos " 4"

CORPO \)E OFI'IC\.\ES "lo\RI~IlEIROS

Mestre .
Contra-mestre ...
Guardiães ...

§ 9'> Batalhão Naval.:
PESSOM,

PH.'1Ç,\S DAS CUõlP.\:\"HL\S

Praças de prct. ,
10 Corpo de Marinheiros Nocíonces .

PESSOAl,
FR.\Ç,\S \).\S cO.\Il'.\Xlll.\S

Praças de preto
§ 14 Força na vnl.. .

PESSOAL

Gratificações dosolliciacs da Armada
c c\asse1i anncxas e outros .
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"8XERCICIO DE•..•.

Ministerio da Marinha

Dcmoustracco d,l ocspcaa que deve ter.o conunlssario de .. '.' classe P ..• prove
mente dos descontos para omoruaocao de divida, feitos nos soldos c mais
vencimentos dos oütcíccs da Armada, classes anncxas , praças de prct e
outros contemplados IHlS folhas pagas peja força naval de ... durante Os
mczcs de ... do corrente unno , e d<l qual passa a ter receita.
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C01{PO De OFFlCl,u,S ~lAl{INHEIROS

Mestre

Contra mestre

Guardiães

§ 9' Batalhão Naval

PESSOAL

PRAÇAS D,\S COMPAl'iHlAS

l-racas de pret

, !olcor~o de Marinheiros Nacionacs,
PC:SSOAL

PH.AÇAS DAS CO.I!PANIU.IS

Prnças de prct .
I, r rForça uava.l. . . . •,
I I\.pESSOAL

rjratiücacõcs dos ofliciacs da .'\1'-
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J\'.Iodelo n . .3

Dcmonstruçüo da dcspcza feita na Força Naval de .•.... 1\0mcz dc.. .... de 19,."

DESPEZA

Lei nO' .. de... ........ ...... de 1&)....

EFFECTlVO

:l'J. Corpo da Armada e classes anncxas...

PESSOAL

CORPO DA AR~lADA

Oon ue-atmírantcs .
Capitão de mar e gnerra .•.............

:t> traga ta.
» tenentes .

lO'; tenentes , ..
.~(J" ditoa.... . ,

CO)\PA~HL\ DOS GUARDAS )!ARINHA

Guarclas-meríuua .....

CLASSES ANNl~Xi\S

CORPO DE SAUDB

Cirurgiõe;; de c« cresse .
Ditos de :):l.. classe .
Ptiarmaccutícos de 3;). classe .

CORPO DE FAZEKDA

Commíssaríos de 2;). classe .
Ditos de 3a classe , .

CORPO DE MACIlIl{ISTAS

,\lachillislas de 2"- classe , ,
Ditos de 3"- classe .
Ditos de 4"- classe ..

CORPO DE OFFlC1AES :liARINJlElROS

àíestres , " , , .
Contra-mestres , .................•.•.
Guardiães , ••••••...•. ,

§ 9°. Batalhão Navej.. , ".

PESSOAL

PRAÇAS D,\S CO:lIPANJlI.\S

Praças ele pret , .
"i ru. rompo ele Marinheiros Nacícnace ..

.



PESSOAL

PR,\ÇA:> PAS CO~IP,\NIlI!lS

Pl-aças de prct.•........... , •..•...•• "1
§ 14. Força naval. ..

PESSOAL I
Grc tíücaçõcs dos offic.iacsda Armada etc.

Batalhão Naval. ••.......•..... 0._ ..... ,.
.Marinheiros nncíonacs ....•.......•..•..
.<II,uinllciros criados .•.• , ••••••••....•••

~L\TEIUAL

Oojcctos de expediente o •••••

§ IS. llospítacs .

)1.\TElUAL

xtedícamcntos ..••••••••• , o ••••••••••••• '"

UtCllS1S ele ••.•..•••.•..••••••••..• , •.•••
:2::::. Armamento .••.•••..... ".....•....•.....

Para navios o.,.
§ 24. Munícõcs ele bocca , o ••••••••••••••• ,- ••

Rações ,.lOS oüiciacs c praças embar-
cadas •.•• _•••.•••...••...••••.....••.

§ ::'5. Munições nuvucs ...._..........•........ '"
Artígos de muurçocs navaes para a

Força :I'..aval. ........•..........•....•
$ 26. Mutcrin l de construccao naval. .

Concertos de navios, etc ............••..
§ 27. Combustível .

Para a Força xavat. " .
§ 28. Fretes etc "

Commíssão de saques .
12i1lcrenças de cambio .
Fretes ...................•...•......... '"
'rratnmcnto de praças '" .
Enterros .

§ 29. Evcntuacs .•...••.........•.............•.
Ora tificaçócs por serviços cxtraordí-

nanos .
Ajudas de custo ...•.....•••••. , .

~~\~ilfl~~~:iSt,;~'::::::::::::::: :::::::::::
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Al~T()S DO PODEH EXECC'l'l\"U

OBSERV.-\.ÇU~S

DescargaCarga

F.

EXERCIClü DE 19···

o Immcdmto

~(;~ê:*

'~el Y/J
~ "(2)

GJ "\1
(,O ~'(, EXI RcrCIO DE 19 •

~ ~
~\O commíssurío : ~~ ~I Ao Commíssar!o ..........•

Chefe de Fazenda da l'~~r~a ,~~:'al li i}.) cncart cgndo Sl~ Deposito do Com-
....................... se entrego [) ~ míssartado r tcrn l da Armada-c-ou
espolio a lmixo declarado, constante ($; i( a 1" :..•.....•...
da req111Slçao n da ~~ !~ competentemente uutonzado !.

data de ··· G~ ' Oll ao conumssano
e pertenccnte ao lJ1~l:·i~\.h.eiro nacl0- ~ft f. d~. n~\·io ou aos her-.
nrildc : classc n : .. (l ~ ocíros foi
da cOlllIPalllhlaC , Iallccidc I~ ::.:: ro~ elltlregue o espotío abaixo dlecla-
a uorc o l e A'UZ,ll or. ~~~ lI., I ,ll 0, per rcnccutc ao marmncu o
cm.. . . . (/, Ô (~Il,lClOnal ele .. classe

,~ Õ ~à n. . da compaulua .lalle-

A saber: ~~ i. ~~ ~:(::. ,1 ~~.I(~O.~~~Il~I~l~ad:~:.:::.:
Dínucíro - tres mil e oitocell,tos (~ <: ~ .

rcis.. . .. .. . . 3S800 G; ::j ("\)
. . ~v;::::: W A saber:

Bordodo navio cnpna- t ç.::; (~J). I'" ""1 . t

~>Ca~'~l~;:"~'::,,l:,,~..: ~ ; ~1,'~I~I~~~":~II:'.:.~"O'e;r:

J ~ , Deposito do Commissariado Geral
O Couunissaric (;lI <. (IJ da Armada em .

cntrcgador ~~ ~ ~\l"""""'"''
F. ~ ~ ta Assignatura do recebedor

~'J ;: $J
. . , ,.. (@~ ro ~i2FoI rccebic o o cspo 10 acima car- -, C1 (~)

reg..ado, que é nesta data recolhido ':} ~

ao Icgtu competente. (~ O ~
, .'. {7,' ::2~ t Quandoa entr~ga fór de àiaís de

Era et supra ~~J >- o UIll.CSPOlto, sem feira a carga
,) ~ J? especificada de cada um e do
~ lf; (~mcsmo modo a descarga.

O Chefe de Fazenda. ~ ro~ O dinheiro será tnmucui discri-
(;;, J.l minado por cspccics -cisto é, ouro,ç't (, prata, papel e cobre.
~3 ~ Ouaudo se tratar de espolies de

~
\ onü:iaes serão especificadas discri-

) <~ minada mente as peças de roupa
v ~?\ (com as marcas que tívcrcmj joíàs,

~
) (: rcíogíos pelo metal, numero e

, f t" nome do fabricante, instrumentos,,2 l~') livros e quncsqner outros objcctos

~
1 ,de uso.
" c\

l ~
~:0J±)~



DECRETO N. 7.617 - DE 21 DE OUTUBRO DE 1909

Crêa um-i brigada de infantaria de guardas nactouacs na comarca de Alag-oa

Grande, no Estoco da Parahyba.

o Presidente da República 'dos Estados Unidos do Brazil, para
execução do decreto n. 431; de 16 de dezembro de 1896, decreta:

Artigo uníco. Fica crcada na Guarda Nacional na comarca de
Alagoa 'Grande, no Estado' da Parahyba, nma bngada de infantaria,
com a designação de 33" a qual se constituirá. de .tres batalhões-do ser
víço actlvo ns. 67,68 e69 e um do de reserva, sob n., 23,'que se orga
nizarão com os guardas qualificados nos districtos dá referida comarca;
revogadas as disposições em contrario.

Rio 'de,Janeiro, 21 de outubro de I909,m;o da Independencia e 31 0

da Repu blica,

NILO PU,T',,"IL\.

Esmcrül.iina Olympio de Torres Ban.icira,

DECRETO N. ;.618 -> DE 21 DE OUTUBRO DF, 19°9

Transfere a joiqotm Ci'HCh &.: Ccmp. succcssorcs dn tinua Garcia «( Cirio, os f:.l

"ores a que se refere o decreto n. Ô.I)~2, de o de abril de 190'3 .

O Presidente da Republica dos Estados. Unidos do Brazil, attcn
dendo ao que requereram Joaquim Garcia & Campo ,.successores da
firmá Garcia & .Cirio, decreta:

Artigo unico. E' transferido a j oaquim Garcia & Comp.c succes
sares da firma Garcia & Cirio, os favores a que 503 refere o decreto
11. 6.922, de o de abril de f9Y:l. ficando os .mesmos successores obri
gados ao .curnprimento das clausulas, que acompanharam o referido
decreto.

RiO de Janeiro, 2[ de outubro de 19:J~), 88Q da Iudependencia C21 0

da República. .

;.'rancísco Sá.
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Approva O regulamento pena a organíaação dos scrvtcos contra os cücítos ds s
scccns .

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para
dar execução á lei n. 1.396, de 10 de outubro de 19C15, e as autorí
zações constantes dos ns. XXVe·XLH,'art: 16,- da lei- n.2.'050, de
31 de dezémbro 'de 1908,.dccrcta:

Artigo uníco. Fica: approvado.o reaularnento que com este baixa,
assignado pelo .minístro de .Estado da _Viação e Obras Publicas, para
a organização dos serviços contra os cffeitos das seccas.

Rio de Janeiro, 'ú de outubro" de I<)C9, 880 da Independencia e 21°
da República.

N 'LO PEÇ-A~HA.

Frxncisco .'lá.

Requlamento a que se refere o decr-eto n. '7 .ll-t\) desta data

CAP1'1'L'UJ 1

DOS SERViÇOS COXTRA os EFFElTOS D'\S SECCAS

Art. 1. 0 Os serviços de estudos e obras, destinados a prevenir e
a attenuar os effeitos das seccas que assolam alguns Estados do Norte
do Brazíl , são OS seguintes :

I, estradas de ferro de penetração;
Il, estradas de ferro aftluentes das estradas principaes :
IH, estradas de rodagem.e outras vias de comrnunicação entre os

pontos flagellados e.os melhores mercados e centros productores ; ,
lY, açudes e poços tubulares; os nrrcajancs e canaes de irrig'açâo ;
V', barragens trànsversaes submersas e outras .obrns destinadas-a

modificar o rcgirnen torrencial dos cursos de agua ;
VI, dredag'ern dos valles desaproveitados no littoral o melhoramento

das tOIT,IS cultiváveis do interior:
VII, estudo systcrnatizadc das condições meteorologicas, geolo~

gicas c topographicas das zonas assoladas ;
VIII, 'tnstauaçaode obscrvatortos mctcorologícos e de estações plu

\" íometrtcas ;
IX, conservação e reconstituição das florestas j
X, outros trabalhos cuja utilidade contra os effeítos das seccas a

expcrícncia tenha demonstrado.
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Art. :2. o Os serviços ele que trata o artigo precedente serão cxc
curados pela União, ou por esta e pelo Estado conjunctamente, nos
termos da lei 11. r .39b, de 10 de outubro de 1985, e mais disposições
em vigor.

, Art. 3. o A IInião executara por sua conta as obras qne julgar
mais urgentes c necessárias, comprehcndidas nestas as que estiverem
especificadas na lei de orçamento.

. Art. 4.° As outras obras com o mesmo fim poderão ser executadas
pelo Estado, mediante auxilio da União.

Art. 5. 0 O auxilio da União consistira no seguinte:

§I . (I l\landar proceder ao estudo dos Estados assolados pelas
seccas, entregando aos respectivos governos cópias das cartas levan
tadas, com as indicações dos Iogares onde a construcção de açudes e a
perfuração de poços artezianos ali tubulares for conveniente c cxcqulvcl.

§ 2." Entregar ao governo estadual a-quantia em ~ue for fixado o
referido auxilio, para que seja convenientemente applicadc, mediante
fiscalização da União.

Ar1. 6.° A União será obrigada, sempre que o Estado o solicitar,
nos termos da citada lei n. I .:)06, a prestar o seu concurso e auxilio,
que não poderá ser inferior a 200:000$, nnnualmcntc.

Art. 7. o O Estado que pretender o auxilio da União deverá rcque
rel-o ao Ministro da Viação c Obras Publicas, comprovando:

a) que é periodicamente assolado pela secca;

b) que em seus orçamentos consigna verbas cspeciaes para a cons
trucçâo de obras preventivas e attenuantes elos cflcitos da secca, não
sendo as qpantias votadas inferiores a 5% da sua receita ordinaria :

c) que taes verbas, cscripturadas á parte, constituem deposito espe
cinl e não são desviadas para outros fins (lei citada, art. 2").

.Art. íl. o A rcquisiçáo do auxilio declarará a obra a que este se
destina. '

Si esta não for claquellas cujos estudos já tenham sido feitos por al
guma cornutissão do Governo Federal e por este apprcvados, o Estado
apresentará, juntamente com o pedido, o respectivo projecto e orça
mento, feitos por comnussão tcchnica por cllc nomeada, e verificados
pc1a secção de obras do Governo Federal, que deverá ter acompanhado
os trabalhos do governo estadual.

Os estudos poderão ser feitos por aquclla secção de obras, mediante
solicitação do governo do Estado, e, neste caso. a despcza que COSta rem
será lançada á conta do auxílio requisitado da União.

Art. C).G Approvados pelo Governo Federal os planos c orça~entos

cios trabalhos e autorizada a sua execução, serão no mesmo acto fixadas
a importancia total a despender, a ecspeza annual que ficará a cargo do
Estado e a oespeza aünual que ficará a cargo da União.

Art. la. O auxilio da União será entregue ao Estado em duas
prestações seruastrnes. .A. entrega de cada urna 'das que seguirem a pri
meira se fará, depois de provada a applicação da anterior e da
quota a cargo do Estado, por meio de contas approvadas pelo
Governo .
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Art. I I. O auxilio não será dado para a execução de mais de uma
obra ao mesmo tempo, salvo si O valor das obras a executar ror inferior
ao correspondente ao limite do auxilio fixado nó art 6".

Art. 1:2. Irrimediatnmenteapós a entrega da primeira parte do au
xilio deverão sei- iniciadas as obras a executar por parte do Estado c
designado o engenheiro da secção de obras federal incumbido da üsca-
lização. . .

.Art. '3. Cessara o concurso da União sempre que o Estado deixar
de observar o que está determinado no art. 7°, lettras b e c.

Art. q. Cessará tambcm o concurso da União sido Estado desviar
para outros fins as Quantias recebidas do Governo Federal e destinadas
á execução das obras de que trata o presente regulamento.

Art. rS. O Estado qne já houver realizado o auxilio de que se
occupa o ar't. 6", c concluidas as obras a que se destinava, poderá so
licitar 110\'0 auxilio para conclusão dos serviços jit estudados ou de
outros tendentes ao mesmo fim.

CAPITULO II

DA EXECUÇXO DAS OBRAS

a) Açudes

Art. I ô. Os açudes serão grandes, médios e pequenos.
~Art. 17; São considerados grandes açudes aquelles que offereçarn

capacidade superior a dez milhões de metros cúbicos e profundidade
média maior de seis metros.

Art. 18. São considerados médios os açudes cuja capacidade ,seja
de. dons milhões de metros cúbicos, no mmlmo, e que tenham pro
tundidade não inferior a cinco metros.

Art. 19, São considerados pequenos os açudes de capacidade não
inferior a meio milhão de metros cúbicos e ele profundidade de 'quatro
metros, no minimo.

Art. 20. Os grandes acudes serão construidos de preferencia á
margem das estradas de ferro; ou nas suas proximidades; e só poderão
sel-o em terras publicas ou préviamente desapropriadas. .

Art. . '2 J; OS grandes açudes serão, em regra; construidos por
empreitadas; totaes ou parciaes , mediante ooncurrencla publica.

Excepcionalmente, quando a urgencta da obra Ou a necessidade de
soccorro á população o reclamar, ou quando a concurrencia não houver
dado resultado satisfactório, serão construidos por administração.

Ar1. 22. Concluída a constrocção, o Governo da União estabe
Iecerá O regimen que lhe parecer mais conveniente para a utilização das
aguas.e dos canaes, ou entregará o açude ao governo do Estado me
diante, condições que assegurem conservação da barragem e das obras
complementares.

Art. 23. Os. açudes médios e pequenos serão construídos pelo
Estado ou pelos partícutarcs.



Art. 24. -Os projectos dos açudes médios : peque~os,. já appro
vades pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, scrao igualmente
rcmettidos aos Estados para terem ex:cução.. .

Art. 25. Ncs pcriodos de calamidade, reco~lheclda a urgcncia de
multiplicar os trabalhos publicas, a União poderá tomar a seu cargo a
construcção de açudes médios.

b) Perfuração de poços

Art. 26, Além dos poços construidos por iniciativa da administração
publica, a Inspectoria de Obras mandará construir os que lhe forem
solicitados por municipalidades, agricultores ou criadores, nos legares
onde se houver verificado a existencía de agua no sub-solo.

Art. 27, Os individuas a quem o poço houver de beneficiar pagarão
apenas as despezas de mão de obra no revestimento, de maneio e de
instaIlação.

Art. 28. O modo de pagamento será por annuidades, conforme fõr
convencionado.

Art. 29. No contracto, a clausula de fornecimento de agua para
fins domesticas ás populações circumvisinhas é essencial.

c) Estradas de rodagem

Art. 39. .As estradas de rodagem a serem construídas entre os
pontos üagêllados e os melhores mercados e centros productores terão,
no minlmo, quatro metros de largura e vinte metros de raio nas curvas l

a sua declividade máxima será de 5 -i..

d) Barra
L
9,W 1S tnmsvcrsocs no leito dos rios

Art. 3I. As barragens transversaes no leito dos rios teem por fim
corriair-Ihes o rcgtmcn torrencial e conservar a humidade.

Art. 32. Estas barragens deverão ser acompanhadas da protecção
das margens dos rios, já guardecendo-as pelos meios que a sciencia e a
experiencia indicarem, já prohibindo-se á destruição das arvores mar
ginaes e outros obstaculos que impeçam a corrosão das mesmas.

e) Drenagem dos vallcs

Art. 33, .A drenagem e dessecamento dos .valles desaproveitados
do littoral e o melhoramento das terras cultiváveis do interior serão
leitos para O fim de localizar lamilias de retirantes que () requererem.
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Art. 14, Feito o melhoramento a que se refere o artigo precedente,
as terr~s. drc~ladas, se forem de propriedade da. União, serão entregues
ao Ministério da Agricultura para pmvidenciar sobre '1 localizacâo
nellas das familias retirantes. ' ,

j) Estações pluviometricas e obeervatcríos maeorotogícos

Art. 35. As estações plnviometricas serão installadas pela União
e ficarão a cargo dos agentes. do Correio e empregados do 'I'elegrapho.
e os observatórios serão confiados a observadores idoneos.

/5) Premias

Art. 36. Serão distribuídos premias aos individuos Ou syndicatos
agrícolas que construirem açudes médios ou pequenos,

Art. 37. Os projectos c orçamentos de tacs açudes serão orga
nizados gratuitamente, a requerimento do proprietário do terreno.
instruido com a demonstração das vantagens do açude a construir,
certidão affirmativa da municipalidade de ser agricultor ou criador o
requerente; prova legal de que nenhum onus real gT.1\'a a propriedade
onde o açude houver de ser construido.

Ar1. :)8. O premio será conferido mediante 1I0VO requerimento do
proprietario ao Governo Pederal , acompanhando o attestado do fiscal
da União de haver sido o açude construido de accórdo com o projecto
préviamenle organizado e approvado, e de que a barragem e obras
complementares satisfazem as cxig'cncias da utilidade a que se destinam.

Art. 39. O proprietario requerente comprorncner-sc-ha a fornecer
agua para as necessidades domesticas das populações circumvizinhas.

Art. 40. O premio será conferido na razão da metade da im
portancia do orçamento approvado.

Art. 41 Os açudes existentes, quando melhorados, conforme o pro
jecto organizado, nos termos do art. 37. scrãc vtarnbcm premiados na
razão da metade do preço dos melhoramentos executados.

Paragrapho unicc. As obrigações dos proprietários serão as
mesmas e ídcnticas ás cxigcnciéts para rcalíznç.io das obras c obtenção
do premio.
. Art. 42. Si aquelle que houver construido ou melhorado um açude

fizer junto a este a plantação e couscrvacào ulterior, por tres annos, de
arvores em área não inferior a dons hectares, téru um premio supple
montar correspondente á metade da dcspeza feita com esse trabalho.

Ar1. 43. Terão as mesmas vantagens os syndicatos agricolas rcgu
lanneute organizados, sendo-lhes facultada a construcção de mais um
açude.

J\.rt. .;14. Poderá igu:Jlmente fazer jllS aos premias o municipio que,
a expensas próprias e sempre mediante as exígcncias dos arts. ?'7, 38 e
3lJ, construir em terras de seu. património, ou previamente desapro
priadas, açudes de utilidade publica, ou que realize o serviço florestal
indicado no art. 42.
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Art. 4.~. o Governo poderá udcantar parte do premio 3. ser COn
ferido, si entender con vcuícntc.

Paragrapho unico . Para effeito desse adeautamcuto, ê mister que,
pelo menos, metade da barragem já esteja construida.

Art. 46. A propriedade onde estiver encravado O açude premiado
será previamente avaliada para os eücitos da desapropriação pelo Go
verno, caso a construccão IÜO se ultime, ou a conservação se Mo faça,
ou se faça por tal modo imperfeita que ponha em risco a segurança da
barragem e obras complementares .

.Art. 47, Todas as condições impostas neste regulamento constarão
do acto que conceder (j premio c se consideram tacitamente acccitas pelo
requerente. No caso de omtssno , a sua obrigatoriedade será a mesma.

C:\PITCLO III

DA DIRECÇXO DOS SERVIÇOS

Art . 48. A dírecção e Ilscalizaçã» das obras contra às cffeitos das
seccas executadas peja União, ou com o concurso desta, ficarão a cargo
de uma divisão cspcctal do ll'linistcrio da Viação c ob-us Publicas,
intitulada Irrspcctona das Obras Contra as Seccas.

Art. 49 ..A essa inspectoria incumbe:

r", organizar Oserviço de levantamento das zonas. mais assoladas
petas scccas e a collccta cios dados mcteorologicos, geolog-icos, topo
gnlphieos e outros neccssaríos á systcmanzacão do serviço de estudos
e de construcção de obras contra os effeitos das seccas :

2", O estudo, projecto, orçamento e execução das obras especlaes
que forem oi"(lenacli.1s pelo Ministcrio da Viação e Obras Publicas:

3" à conservação e exploração das obras que ficarem a cargo do
Governo Federal;

4', a .fiscalização das obras executadas pelos Estados, pelas muni
cipalidades ou pelos particulares, com auxilio ou premíos da União :

5°, a celebração de contractos e accôrdos relativos ao concurso da
União nas obras por esta Iórma executadas.

Art. 50. A inspectoria das Obras Contra as Seccas se comporá de
uma secção central e tres secções districtaes , Estas serão designadas
por I", 2" e ;)1l secções.

Art . .sI. A secção central, que funcciouara junto ao Ministério da
Viação c Obras Publicas, será constituida pelo ínspcctor. sub-mspccrcr,
um secretario e um servente.

Art . 52; O inspector percorrerá, ao menos duas vezes por anno,
as zonas em que houver trabalhos contra os cncítos das seccas.

Art. 53- Cada uma das secções districtaes será constituída por um
engenheiro chefe ele secção, engenheiros de la classe, engenheiros de
3" classe, conductores de rn classe, conductorcs de 3" classe, mil de
senhísta-escrípturario, um pagador e um almoxarifc .

Art. 54. A I" secção terá a seu cargo os trabalhos a executar nos
Estados do Cear" e Piauhy. !\ '201 secção terá a seu cargo os trabalhos
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a executar nos Estados do Rio Grande do Norte e Parnhyba . 1\ 3"
secção terá o seu cargo os trabalhos a executar nas zonas seccas com
prehendidas entre Pernambuco c o norte de Mlnas Geraes.

Art. 55, As sedes das secções serão estabelecidas nos pontos indi
cados pela intensidade do phenomcno das seccas e peta importancia das
obras ent execução. Constarão assim como o quadro do pessoal e a
distribuição dos trabalhos deste, de instrucções cspccíacs.

üs quadros não serao fixos, mas serão preenchidos a medida das
necessidades ele> serviço.

At'L 5ó. Os empregados de uma secção poderão ser designados
para trabalhar em outra secção, quando a inspectoría o julgar necessário
para o serviço.

Art. 57. Serão nomeados: por decreto do Presidente da República,
o inspector: pai" portaria do ministro: o .sub-ínspectcr, os chefes de
secção, os engenheiros de I a C 2" classes, o secretario dá tnspcctorta ;
pelo Inspector : os escripturarios, pagadores e almoxarírcs. Os demais
empregados serão nomeados pclçs chefes de secção.

Art. 58. Todo o pessoal ela Inspectortn de Obras Contra as Seccas
será considerado em cormutssno.

Art. ,~9. NãO se comprchende lÍJS attnbníções da Inspectoria de
Obras Contra as Scccas a direccão de estradas ele ferro, as quaes ficarão
sob o rczimem especial estabelecido para as outras estradas de ferro da
União.

Art. 60. Os vencimentos dos empregados serão os fixados na ta
beIla nnnexa.

O Governo poderá contractar pessoas idoneas para serviços CO!l1~

prfhelldídos neste regulamento, sendo-lhes lixados vencimentos não su
periores aos da tabeliã unnexa ou aos que Jú perceberem em outros
cargos officiaes .

üs empregados nomeados QU removidos para terem exercido em
Iognrcs onde não estiverem residindo tel-ão urna ajuda de custo Corres
pondente a um mez de vencimentos.

Rio de jaueíro, ::n de outubro de 1909. - Francisco Sá.

T:\IlELL.\ r.os \'EXClilIE"iTOS QUI'; CCMPETI::.\[ ,\OS E:lll'llEGc\])()S DOS srn
\'TCOS COXTII:\ os l:FFI·:ITOS )\.\S SECC:\S

VEXCI,IE':TOS

luspcctor". •
Sub- Inspector
Chefe de secção
Engenheiro de I" classe
Engenheiro de 2;' classe
Coiiductor de I a classe
t.ondnctor de 'la classe
I2escnhi~tâ- cscriptnt'ario
Secretano. " , ' .
Alrnoxnnrc
Pagador
Servente ( dia ria )

18:000$000
I,:;:ono$ooo
15: 0 0 0$000
9:000$00;)
7" ::wo$ooo
4:8oo$oon
3: 60 0$ 00 0
4,1)00$000
6:00D$00U
:"):600$000
4:Boo$ooo

5$000
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ti ma terça parte do vencimento annual será considerada como
gratihc3(;ão de exercício.

Ao pessoal technico e ao pagador serã arbitrada pelo inspector
uma diaria de cinco a quinze mil réís.

Rio de Janeiro, :3I de outubro de J909. -e-Fnmcisco Si,

DECRETO N. 7.620- DE 2I DE QUTUllRQ DE 1909

i\ll~oriza a contractar com Richnrd J. Rcidy o tnnçamcnto de cabos submarinos

entre Belém, no Estado do Pa rn e Nicthcroy, no Jcstaoo do Rio de janeiro,

e entre esta ultima cidade c Chuy, no Estado do Rio Grande do Sul.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, atten
dendo á convcniencia de estabelecer novas communicações telegraphicas
submarinas, decreta:

Artigo único. Fica autorizado O contracto com Ríchard J. Reídy
para' estender cabos submarinos entre a cidade de Belém, no Estado do
Pará, e a cidade de Nictheroy, no Estado.de Rio de Janeiro, tocando na
ilha de Fernando de Noronha e na cidade de Maceió, no Estado de Ala
gOas : e resalvados os direitos de terceiros, entre a cidade de Nícthcroy
e Chuy, no Estado do Rio Grande do Sul, tocando em Santos, no
Estado de S. Paulo, mediante as clausulas que com este baixam, assi
gnadas pelo ministro e secretarie de Estado da Viação e Obras Publicas.

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 19°9, 880 da Independencin e
2 10 da Republíca.

NILO PEÇANHA.

Francisco Sá.

Clausulas a que se refere o decreto li. 7. fl2Ü, desta data

E' concedida autorização a Richard [ames Reidv para, por si ou
por empreza que org..anizar, resalvados os' direitos de terceiros, estabe
lecer communicacão telcuraphica, por meio de cabos submarinos, entre
a cidade de Belém, no Estado do Pará, e a cidade de Nictheroy, 110
Estado do Rio de Janeiro, tocando na ilha de Fernando de Noronha c
na cidade de Maceió, no Estado de Alagóas , e entre a dita cidade de
Nictheroy e Chuy , no Estado do Rio Grande do Sul , tocando em
Santos, no Estado de S. Paulo.
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II

o concessionario poderá estabelecer linhas terrestres, aéreas, ou
subtcrraueas que liguem os cabos ás suas estações tclegraphicas, sub
mcttenclo o respectivo traçado á approvação do Cevemo.

!lI

A. linha do norte, entre Belém e Nícthcrov, deve-á estar runccio
nando dentro de tres armas, contados da data da assig'natura do COI1

tracto, e a linha do sul, de Nictherov a Chuy , nove mezes após este
prazo, sob pena de caducidade da concessão quanto á SCCCã0 ou Ú
linha que não estiver Iunccionando no prazo fixado, caso de forca maior
devidamente justificado. '

IV

As estações tclegraphicas do ccnccssionario poderão ser cstabe
lecidas em edifícios particulares, próprios ou não, mas ligados aos do
Telegrapho Nacional para a permuta, mais rápida possível, da corres
pondencia, Ou nos das estações tclcgrapnícas do Governo, mediante o
pagamento do aluguel que fõr convencionado.

V

Fica o concessionario obrigado a apresentar ao Governo, dentro
de um anuo após o lançamento dos cabos, uma planta indicando o.
traçado dos mesmos, e bem assim os das linhas terrestres a que se
refere a clausula 11.

VI

o concessionário é obrigado a conservar os seus cabos em condi
ções de bem servir ao trafego, cumprindo-lhe connnunicar ao GOVCl:llO,
dentro de 72 horas, qualquer occurrcncra que canse ou possa vir a
causar interrupção no serviço.

VIl

Dado o caso de interrupção das communícaçõcs tclcgraphicas pelos
cabos do concessionário, em qualquer das suas secções, por mais de
nove mezes consecutivos. .salvo si a demora no restabelecimento ror
motivada porforça maior, terá o Governo a faculdade, mediante uoti
ficaçâo prévia, ele declarar sem efleito a concessão 110 que respeita á
secção, cuja interrupção tiver excedido aquelle prazo.



VIII

O prazo da concessão será de 25 ermos, durante os quacs não será
autorizado o estabelecimento de outras linhas de conununícaçao tele
craplnca submarina entre Pará, ilha de Fernando de Noronha, Alagoas,
Rio de Janeiro I S. Paulo e Rio Grande do Sul, ou entre qualquer
ponto do interior ou do exterior e a cidade do ruo de Janeiro; o que
não impedirá que outras communicaçõcs se façam entre os Jogares aqui
indicados e quaesqucr outros não comprehendidos nclles, de modo a
ticar assegurada a livre concurrcncia do trafego.

IX

o concessionario obriga-se a pagar, por palavra dos tclcgrnmmas
intemaciouacs em percurso nos seus cabos, a contribuição de 10 cen
tintos, ouro, pelos particulares, e de cinco ccntimos pelos offíciaes.

x

o conccasionar'o não poderá fazer fusão, ajuste ou convenio com
qualquer qutra empreza congenere que funccione no Brazil, sem prévio
consentimento do Governo.

XI

As tarifas serão approvadas pelo Governo. E' pcrmittido ao con
cessionario reduzir as suas tarifas, tanto para o serviço interior como
para o internacional; mas uma vez reduzidas, não poderão ser elevadas
sem o consentimento do Governo.

XII

o Governo fiscalizará como julgar cOl1venicnts todo o serviço
do concessionario a que se refere a presente concessao.

XIII

A fiscalização de que trata a clausula anterior será paga pelo con
cessionário, ficando estipulada a importancia dessa despeza em 8:400$
por anuo, que será arrecadada por trimestres adeantados. '



XIV

Os tclccrammas officiaes do Governo da União terão prcfcrcncia
na transmissão e gosarão, em todos os cabos do conccssionnrio, de urna
rcducçãode 5°0.0 sobre as suas taxas próprias.

XV

Serão gratuitos nas linhas do conccssionario Os teleurammas do
serviço mcteorologtcc do Estado, c bem assim os dcspa~llOs officiacs
do Governo da União c seus agentes no exterior, que se limitem a an
nuuciar o apparcctmcuto de alguma epidemia em qualquer paiz, não
excedendo de 20 palavras, ou pagarão somente pelo que excederem
desse limite.

XVI

o concessionario fica obrigado a adhcrir ;t Convenção "l'clcg'ra
pluca Internacional de S. Petcrsburgc.

XVIl

Findo o prazo de 25 annos, continuará o conccssionario no goso
dos cabos que tiver lançado, mas sem privilegio algum.

XVIII

Em qualquer tempo, depois dos 10 primeiros annos, contados do
dia em que começarem a íunccionar as linha? em toda a sua extensão,
e até que termine a cousessão, poderá o (lavemo rcsgaral-as , bem
como as respecti vas estações e dependcncias .

O preço do resgate será fixado por arbitras, que devem ter cm
consideração não s6 a importancia das obras no estado em que se
acharem, sem atteudcr ao seu custo original, mas tambcm o valor
médio do proüucto liquido das linhas nos cinco ultimas annos.

Em todo caso, não será o preço do resgate interior ao capital des
pendido cüccüvamcutc pelo concessionário para assentar e fazer func
cionar os cabos telegraphicos,

xrx

As questões que se suscitarem entre o Governo co concessionario
sobre a íntellígencia das presentes clausulas serão resolvidas por ar
oitros.
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xx

Para a nomcacão dos árbitros, conforme as clausulas anteriores,
observar-se-lia o seguinte:

1(>, si não concordarem as partes em um só arbitro, nomeara cada
uma o seu;

2°, havendo dlvergencía entre os dous , as partes escolherão um
terceiro) que decidirá sem recurso algum ;

3°, quando houver necessidade de arbitramento, em qualquer hv
pothesc, uma das partes dará aYISO á outra, declarando o nome do re
spectivo arbitro, Si dentro de 90 dias a outra. parte não declarar o ar
bitro da sua escolha, eutcndcr-se-ha que acccita o proposto.

XXI

As duvidas c questões sobre a intellígencia das clausulas da pre
sente concessão, suscitadas quer com o Governo, quer com particulares,
serão resolvidas pelos tribunaes do Brazil e de accórdo com a legislação
deste paiz ,

XXII

o Governo outorga ao concessionario todos os favares concedidos
ás companhias ou emprezas similares no Brazil.

XXIII

o Governo garante a neutralidade dos cabos a que se refere a prc
sente concessão nas -ag-ms territoriaes brazileiras , nos termos dos ac
cordos celebrados.

XXIV

Pela inobservancia de qualquer das clausulas do presente contracto
poderão ser pelo Oovcmo impostas ao conccssíonarío multas' de IOO$ a
2: oüO$ c o dobro nas rcincidencias ,

XXV

o concessionário se obriga a ter no Rio de Janeiro um represen
tante com plenos e illimitados poderes para tratar e resolver directa
mente COm OGoverno todas as questões que se suscitarem entre este e o
concessíonario , bem-como as divcrgcncias que se originarem de factos
occorridos 110 Brazil e em relação a individues que 11e11e tiverem domi
cilio.
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,,\ presente concessão Iicará sem enelto si o conccssionario deixar
de assignar o respectivo contrncto dentro de 3D dias a contar da data da
publicação do decreto.

o conccssjonarlo depositara 110 Thesouro Federal, antes da assí
gnatura do contracto , a somou de SO' 000$, em moeda corrente ou em
apolíces da divida publica, como garantia da execução do.mesmo , re
vertendo essa quantia para o Estaciono caso ele caducidade de todo o
coutracto ,

xxvin

o deposito a que se retere a clausula anterior só poderá ser levan
tado depois de inaugurado o serviço, quer para o norte, quer para o
sul.

Rio de janeiro, 3! de outubro de 11)°9.- Francisco Sá.

DECRETO N. 7.621 - DE 2! DE OUT13RO DE 19U9

Concede autoriznção a joaquím »huo de :\[agalllJc~ c outros p.u-a organizarem

uma sociedade ononyma sol) a .tcuomínaçâo de Empreaa de Aguus ttazosus

() Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil , atten
dendo ao que requereram .loaquim Pinto de .:\lagalhães e outros, de
creta:

Artigo unico. E' concedida autorização a Joaquim Pinto de Maga
lhães c outros para organizarem uma sociedade anonvma sob a deno
minação de Empreza de Aguas Gazosas, com os estatutos que
apresentaram e a este acompanham ; ficando, porém, obrigados ao cum
primento das formalidades exigidas pela legislação em vigor.

Rio d~ Janeiro, '21 de outubro de I()U!), nw da Indcpcndcncia e 2jO
(18. República.

X ILO' PEÇ;\?\IL\.

A. Canai.to Rodrigues.

Poder Executivo -~ 190<.) ~ Vol. 11 37
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Estaüutos da Sociedade Anonyma Empr'eza de Aquas Gazosas

CAPITULO l'

DA CmlPANHL\, S81JS FINS E m;I\__AçXO

Art. 1. 0 Sob a denominação de «Ernpreza de Aguas Cazosas» fica
constítuídn entre os subscnptorcs dos presentes estatutos e para fins
nelles declarados uma sociedade anonyma, com séde ha Capital Federal
dos Estados Unidos do Brazil, onde terá também OSCtl fôro.

Art. 2. °A sociedade durara pelo prazo de 20 anhos, podendo. este
ser prorogado por deliberação da assemblca geral.

Art. :i. o A companhia tem por fim a fusão, ampliação e exploração
da actual Empreza de Ag',U<lS Gazosas, de Machado Magalhães & Comp.,
e do estabelecimento industrial de Augusto 'Tolle (\:Comp., ambos nesta
capital, papo fabrico e conseqüente commercio de ag'nas gnzosasc
águas miaeraes, xaropes, licores c seuscongencres.

CAPITULO n

DO CAPITAL E DAS ACÇÕES

Art. 4. o ()'capitat da companhia é de 500:000$, dividido em 5.000
acçõcs de 100$ cada uma integralizadas c representadas pelo valor dos
bens c direitos que os subscríptores possucmcuos referidos estabeleci
mentos de accórdo com a respectiva lista e a distribuição constante da
acta da primeira assembléa geral, com as quaes entram para a constí
tuição do capital da companhia e ficam aos mesmos cncorporados.

Art. 5.'-' As acções serão nominativas e teanstcrivets somente por
termo nos livros da companhia.

CAPITULO lI!

Art. 6. o ,OrJinari~un~ntc IlO rnez de fevereiro de cada anuo, reunir
se-ha a assembléa geral da companhia para tomar conhecimento do
balanço e contas da directoria, discussão e approvação das mesmas, bem
como do relataria da directoria e do parecer do conselho fiscal e para
eleição dos directores e fiscaes nos casos de vaga ou terminação do
mandato.
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Art. 7. 0 Além da asscmbléa geral ordinaria haverá assembléas
rrcraes extraordinárias nos casos previstos em lei e sempre que preciso
fuI' não podendo nellas ser tomada dcliberacão sobre assumpto alheio
ao 'da sua convocação, a qual será sempre motivada.

Art. 8. 0 As asscmbléas geracs, serão convocadas por annuncíos
publicados no DiaríoOfficíal e eIT! uma das folhas de O?JlOr circulação
desta Capital que a dirccturia designar com anrcccdcncía de cinco dias
para as ordinarias e de ro dias para as cxtraordinarias .

Art. 9. 0 Nas asscmolcas gemes só poderão votar os que possuírem,
pelo menos, IO noções inscriptas legalmeute em seu nome 30 dias -pelo
menos, antes das reuniões.

Art. 10. A assemblca geral decidirá pelo voto da maioria simples
dos accionistas presentes, salvo os casos da nomeação e destituição dos
administradores onde a maioria deve .ser de trcs quartos, dando cada
grupo de 10 acções direito .a 1:111 voto, admittindo-se votos por pro
curação dcsdc que sejam accíorustas os procuradores.

Art. 11. A companhia será administrada por uma dircctoria de
quatro membros, sendo um presidente, um gerente, um thcsourcíro c
um secretario, eleitos designadamente pela asscmblea geral.

Art. 12. Os directorcs, cujo mandato durará cinco annos, poderão
ser reeleitos c perceberão a remuneração de 300$ meusaes cada um, que
serão escripturados e111 «Dcspezas geracslJ .

Art. 13. Será de 100 ncçõcs proprias ou alheias a caução legal de
cada director, que serão intransfcriveis e inalicnaveis até serem Iiqui
dadas definitivamente as contas da sua gestão.

Art. 14. Os directorcs, se substituirão mutuamente nos respcctivos
cargos na wdem indicada no art. 11 nos casos de impedimento ou au
senda, e st esta ror por tempo excedente de um 11lCZ, perderão O direito
aOS vencimentos, pelo tempo que durar, a favor da sociedade.

Art. IS. Ordinariamente, uma vez por mez e, extraordinariamente,
sempre que os interesses da companhia o exigirem, reuuir-se-ha a di':'
rectoria para a confecção do balancete mensal, prestação das contas do
thesoureiro e deliberações sobre -quacsquer 'outros asssumptos. Nas de
liberacõcs decidirá o voto da maioria dos dircctores, prevalecendo no
caso de empate o voto do presidente. De todas as reuniões da directorla,
lavrar-se-hão actas circumstancladas em livro especial, rubricado pelo
presidente, que serão assignadas por todos os directores,

Art. 16. Compete .10 director presídente :

a) convocar a directoria para suas sessões e presidil-as ;
b) abrir, rubricar e encerrar os livros destinados ás netas das assem

bléas geraes e reuniões da directoria e do conselho fiscal ;
c) convocar e abrir as assernbléas geraes nos casos previstos na lei

c nos presentes estatutos j
dJ ter o voto de qualidade nos casos de empate nas asscmbléas gc

raes e reuniões da directoria .

Conjunctameute com o director gerente:

l°, assiguar todos os coutractos e distractos celebrados pela díre
ctaria;
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2°, representar a companhia em juizo ou íóra delle por si ou 111ao
datarias que constituírem ;

3°, assígnar os titulas, cautelas e transferencias de accõcs:
4°, obrigar-se pela companhia, assignando cheques, lettras, ordens

e quaesquer outros titulas de credito Ou commercio ou assumir qunes
quer outros encargos pela fórma e condições que as operações exigirem
e o interesse da companhia aconselhar;

5°, dirig"ir todos os serviços, resolver c dirigir a fabricação de todos
os seus productos c regular o seu rommcrcio, bem como a compra dos
materiaes, dirigir todo o pessoal ao serviço da fábrica, regular e super
intender todos os interesses e negócios da companhia.

Ar1. 17. Ao director thesoureiro compete dirigir o serviço da
caixa e ter sob sua guarda os dinheiros e valores da companhia; ao di
rcctor secretario todo o servico do escnptorio, escripturação e corres-
pondcncía. '

CAPITULO V

DO CO:\SELIIO FISCAL

.\1'1. rB. Haverá trcs fiscaes eüectivos e tres suppleutes eleitos ~tn

nualmente pela assemblca geral, podendo ser reeleitos e percebendo os
effectivos a remuneração mensal de 1.')0$ cada um.

CAPITULO VI

lJOS LUCROS, DIvmENlJOS E FUNDOS DE RE:'iERVA

Art. 19.1\0 H111 de cada anuo social, que será contado de I de
janeiro a 31 de dezembro, proceder-se-lia a balanço, sendo o primeiro
em ::iI de dezembro de 19IO, na qual será feito o abatimento de 5 "í, no
mínimo a titulo de depreciação de machinismos, utensílios, carros e
animacs, e dos lucros líquidos verificados deduzir-se-hão S % no minimo,
que serão destinados para o fundo de reserva, sendo o restante distribuído
entre os acciouistas como dividendo.

Art . 20. ;\ directoria poderá sempre que os negocias da companhia
o permittirern sem prejudicar o seu regular funccionamento, o que se
verificará pelos balancetes mensaes, resolver pagamentos mensacs por
conta do dividendo do respectivo anuo social, que serão descontados
dos lucros de cada um.

CAPlT eLO YlI

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 21. A primeira dircctoria que servirá desde a constituição da
companhiaaté a assernblca geral do anuo ele 1910 a. 19I5 será composta
dos seguintes accionistas:

Presidente, Augusto 'I'olle :
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Gerente, José Joaquim Alves Machado;
Thcsoureiro, Joaquim Pinto de j1agalhãcs;
Secretario, jacques Zahuer . . . ..
Paragrapho unico . O conselho fiscal qu~ servira 110 pnl11Clf? ~nl~O,

se comporá dos 81's. Bernardino Lopes 'vmuna, Jcronymo ~ el.xelra
Pimenta e Albano Simões Xnnes de Souza, como mcmbros-effectivos ,
e Antonio Rodrigues dos Santos, Manoel Maria Estevcs c Marquard
Marxsen, corno supplcntes.

Rio de janeiro, 18 de setembro de 19oC).-Joaqui!n Pinto de Jyla
!!."a111ães. - Jose Joaquim Alves Machado, - Bernardino Lopes VUl1l
'ua.- [eronvmo Teixeira Pimenla.- [acqucs Zahuer.- Marquard.
i\1arxsen.- Manoel Maria Esteve«, - Albano Simões Nunes de Souza.
--Augusto Tolle.- Por procuração de Antonio H,odrig'ues dos Santos,
Jose Antol(i(J Pereira.

DECRETO~, 7.622-11E21 m: OPTl:nRo DE '9°9

Cl-('a a Dirccrona de ínctustrt» Anlmat

o Presidente da Republica dos Estados C nidos do Braxil, em
execução da lei n. 1.606, de 29 de dezembro de 1906, decreta:

Art . I , o E' creada 'no Miuisterio da Agricultura, Industria e Com
mercio a Directoria de Industria Animal, com o fim de facilitar aos
criadores do paiz a cooperação do Estado em tudo que possa COncorrer
para o pregresso da iudustria animal e seu desenvolvimento.

Art. 2." Para conseguir aquelle fim, cnmpre á-Dírectoria de In
dustría Animal:

§ I. o Etfectuar o estudo de todas as questões attinentes á criação
dos anirnaes e ao melhoramento elas respectivas raças.

S 2. U Diffundir entre os criadores os conhecimentos praticas relativos
aos methodos zootechnicos mais aperfeiçoados e que 'melhor se adaptem
ás condições do paiz.

§ 3,0 Cuidar da importação dos reproductores de raça, por conta
dos criadores ou para os postos zootechnícos central e regionaes, de
maneira a quanto possível evitar a intervenção de intermediarias e com
o fim de realizar as compras nas melhores condições e com a maior ga
rantia quanto á origem e ao valor dos animacs a importar.

§ 4. 0 Organizar e manter os livros genealogicos indispcnsaveis
para o melhoramento das raças.

8 5. o Formular os regulamentos para os concursosde animaes , de
maneira a orientar todos os esforços em um sentido bem determinado e
adequado ás condições economícas.

§ 6. o Fornecer aos criadores todas as indicações necessarias para ti.
construcção e disposição das cavallartças, estábulos e quaesqueroutros



locaes destinados .'10 abrigo dos anímaes, de accôrdo com as regras da
hygieuc .

~ 7. o Realizar o estudo experimental da alimentação do gado para
poder fornecer 20S criadores indicações seguras sobre o v.'1101' das íor
ragcns do paiz é das espccies existentes no commercío.

§ 8. o Proceder ao exame e analyse das forragens c sementes de
plantas Iorrageiras do commcrcio , a pedido elos criadores.

§. 9. o .Incumbir-seda ínspecçiio vctcrínorío cujo fim deve consistir,
essencialmente, em velar sobre o estado sanitário do gado, tom,mdo e
propondo todas as medidas capazes de evitar ,c combater as cpíaooüas,
concorrendo também, pela fiscalização dos matadouros .c' dos estábulos,
para o melhoramento da hygiene alimentar. ,

§ ro , Estudar e vulgarizar os modernos processos da industrla dos
lacticinios ,

§ I I. Promover a organização das cooperatlVJ.S para o fabrico da
manteiga e do queijo.

S I3. Colligir todos os dados estatísticos e informações para escla
recimento do conuncrcio do gado e dos producros da indústria animal,
tendo em vista. a conservação, acondicionamento ç. transporte dos
mesmos e a necessidade de crear -IlOYOS- mercados,

Art. 3." Para realizar seus fins a Directorin de Indústria -Anlmal
terá na fazenda de Pinheiro, de propriedade da nação, um estabele
cimento principal denominado Posto Zootechnlco Federal, no qual se
encontrarão reunidas as diversas secções do serviço, cornprcncndendo
laboratórios, leiterias, campos ele culturas Iorrageíras e os rebanhos
necessarios, sendo tarnbem subordinados á mesma directoria ' os postos
zootcchnicos-regionaes, que irão sendo creaoos onde se tornem ncces
saríos, para a propagação dos resultados adquiridos no posto central
e para a extensão do serviço sanitário veterinário a todas as regiões do
pajz, apropriadas pa-a o desenvolvimento da indústria pccuana.

Paragrapho unico . Os rebanhos do Posto Zootechnico Federal. nos
qnaes deverão estar sempre representadas as raças exóticas susccptiveís
de exploração cconcmíca no paiz'c as raças nacionaes seleccionadas,
servírno de .carnpo de esrndo e .experiencias zootechnicas,

Art. 4." A Dircetoria de Indústria Animal fica dividida em cinco
secções:

I. Secção de Zootechnia .
IT. Secção de Bromatologia Animal.
UI. Secção de Medicina Vcreriuarta e ele Inspecção Sanitaria (.lo

Gado.
IV. Secção de Leiteria.
V. Seccão Economíca.
Art. .5.() A' Secção de Zootechnia incumbe o que fôr relativo :
a) ao melhoramento das raças;
b) <lOS rncthodos de criação dos animaes :
c) á selecção e cruzamentos;
d) á aclimação;
e) á importação de rcproductores ;
J) á selecç~o das raças nacionaes :
;~:) "aos livros gençalog'icos 8{/{d-/~()ok~ Herd-Book; etc.;·
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h) aos concursos de animaes ,:
il á hygícne, construcção e disposição dos abrigos para os animaes.
Art. 6.° Competem á Secção de Bromatología Animal:
a) os estudos expcrimentaes, chimicos e physíologíccs sobre o valor

alimentício das forrag-ens cultivadas, dos alimentos do commeroio c dos
resíduos industriaes - tortas, farinhas, etc. - utilizados para alímen
taçâo çlo gado;

b)oexame e analyse dasreferidas forragens, alimentos e resíduos;
c) as experleucias de culturas torragcíras :
d) a selecção das sementes.
Ar1. 7.° A Secção ele Medicina Veterinaria e Inspecção Sanitaria

do Gado tem a seu cargo:
a) o estudo das moléstias dos anímaes ;
b) as medidas preventivas contra as epizootias;
c) a inspecção sanitaria dos concursos de animaes, 405 mercados,

estábulos e matadouros;
cf) a lucta contra a extensão das epizootias :
e).a iuspecção dos anlmaes importados;

. f) a desinfecção dos vagões e vehiculos para transporte dos
nmrnaes.

Art. 8,° Incurubc à Secção de Leiteria o que fór attlnentc:
a) i~ technologia do leite :
b) 4 fabricação da manteiga e d00 queijos;
c) 4 organização das leiterias cooperativas;
d) á utilização dos sub-productos do leite, etc.

A/F. 9. ° Pertence a Secção Economica o que se relacionar com:
ai Q commercio c exportação dos productos anímaes :
b) o registro de marcas e signaes ;
c) a conservação c transporte da manteiga e do leite"clas aves, dos

ovos, etc. ; "
c() os deposites 01.\ armazéns írlgoríâcos ;el oestado dos mercados externos e internos;
I,As informações ~ estatisticas sobre <1 producção e consumo dos

prcductos da indústria animal;

p.) a crcação de novos mercados para os referidos prodnctos.
Art. io, O pessoal çj,1 Dlrectorla de Indústria Animal é Oseguinte,

com os vencimentos da tabclla annexa:

§ r. c Pessoal technico:

a) Directorla - um director;
b) Secção de Zootechinia - um chefe de secção, duas ajudantes e

quatro auxíhares :
.~)Secção de Brornatologia - um chefe, dons ajudantes e fI!ll

auxiliar ~

d) Secção de Medicina Veterinaria e Inspecção Sanitária do GilclD
- UH} chefe c seis ajudantes ;

e) Secção de Léiteria - um chefc. um ajudante e um auxiliar,
f) Secção Fconorníca - um chefe e um "ajudarite.
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3 '2. {J Pessoal ClJministr.'IÜJ'O:

anarda-livros ;
bibliothecario-secrcturio ;
escnpturario :
porteiro.

§ 3. {J Pessoal opere/rio:

Feitores, físcaes, guardas nocturnos, serventes -de laboratorios, de
estrebarias, de vaccarias, trabalhadores ruraes, em numero necessário
para o serviço:

Art. -t r . E' creada no Instituto Oswaldo Cruz, em Manguínhos,
uma secção de prophylaxia das epizootias, com os laboratorios e ínstal
laçôes que se tornarem necessarios para o seu regular funccio
namcnto .

J'arng-raplio nnfco. A essa secc.ío caberá tnmbcm o serviço de in
specção dos anímacs importados pelo porto do Rio de: Janeiro.

Art. 12. O àl.inisterioda Agricultura, Indústria e Commercio, de
accórdo com o da .J ustíçe e :\'egocios interiores, providenciará sobre a
expedição do decreto fixando o numero, categoria, vencimentos, attri
buiçôes e deveres dos empreg-ados da Secção de Prophylaxía das Epí
zootas c regulando as relações da mesma secção C0111 a de Medicina
Veterinária 'da Directoria de Iudustria Animal, da qual será 'auxiliar,
correndo todas as dcspczas por conta do Mtntsrerío da Agricultura.

Art. 13. Os deveres e attrlbuíçõcs dos empregados da Directoria
de Indústria Animal serão estabelecidos no regulamento interno, que o
respectivo dircctor formulará para approvncão do ministro .

.Ar1. 14. O pessoal technico será nomeado por decreto, ou contra
ctado no estrangeiro, si assim íór necessário.

Art. 15. () pessoal administrativo será nomeado por portaria,
sendo O pessoal operaria admittido c dispensado pelo director da Dírc
ctoria de Industria Animal, conforme as necessidades do serviço e de
accórdo com as verbas distribuidas para o respectivo pag'amento.

Art. 16. Paraos cargos de director, chefe das secções ele Zoote
chnia, de Itromatología Animal e de Leiteria e respectivos ajudantes só
poderão ser nomeados OH coutractados engenheiros agronomos formados
no paiz ou no estrangeiro, com estudos especiaes acerca dos serviços de
que tenham de ser encarregados, ou pessoas de notaria saber.

8 1." Os cargos de chefe e ajudante da Secção de Medicina Veteri
uaria e Inspcccão Sanitaria do Gado só poderão ser preenchidos por
veterinários formados no paiz ou 110 estrangeiro.

~ 2." Os cargos de auxiliares das diversas secções serão, de prefe
rencia, preenchidos pelos diplomados nas escolas agricolas praticas do
paiz,

ArL 17. Com o fim de facilitar a divulgação dos conhecimentos
zootechnicos serão adminidos no Posto Zootecbnico Federal e nos postos
zootechnícos regionaes que forem sendo creados, a titulo ele auxiliares
:zratuito$, moços formados pelas escolas de agricultura nacionaes ou
filhos de criadores do paiz, os quacs receberão durante tres mczes a
necessária instrucção pratica, por meio de conferencias e exercícios .pra
ricos presididos pelo pessoal tcchnico dos ditos postos.
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Paragrapho unico. Os auxiliares gratuitos deverão ser ndmittidos
em turmas, que não excedam de 10 no Posto Zootechníco Federal ou
de cinco nos postos rcgtonaes, de modo que, em cada anno, poderão re
ceber instrucção 40 praticantes naquelle e 20 em cada um destes ultimas.

Art. 18. No Posto Zootechnico Federal e nos postos regíonaes
realizar-se-hão periodicamente, e mediante aviso pela imprensa, com a
necessaría antecedencia, conferencias especialmente destinadas á instru
cção dos criadores da zona, nas quaes serão tratadas pelos chefes dos ser
"iças as questões zootechnícas que oüereçam maior interesse no momento.

Ar1. 19. Sob a direcção do dírector da Directoria de Indústria
Animal será publicado e distribuído gratuitamente aos criadores do paiz
um « Boletim Mensal » para a divulgação entre os criadores de todos os
conhecimentos utcis a indu..strla pecuaria, especialmente os relativos aos
estudos e pesquizas realizados pelo pessoal technico da directoria.

Art. 20. Os postos zootechnicos fundados e custeados pelos Estados,
municipalidades Ou associações particulares gosarão de subvenção da
União, desde que fiquem sujeitos á inspecção da Directoría de Indústria
Animal c obrigados a obedecer nos seus trabalhos a orientação que lhes
será imprimida pela mesma dircctoria , .

Ar1. 21. As secções de Bromatologia Animal e Econorníca só serão
installadas quando o Governo julgar opportuno, devendo o quadro do
respectivo pessoal ser preenchido somente na medida das necessidades
do serviço:

Paragrapho unico. A secção de Medicina Veterinaria - e Inspeccão
Sanitaria do Gado será installada COm um chefe e dous ajudantes apenas,
sendo o pessoal restante nomeado conforme o exigir o serviço.

Art'B._22. Revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 190C), f-mo da Independencía e a: Q

da República, .

N ILO PEÇ.-\~!IA.

A, Candido Rodrigues,
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1." O pessoal da Dtrcctorta ele Indnstria Animal, em serviço em Pinheiro
terá alojamento, sem móbüía: nas dcpcndencias do Posto zootochntco Federal.

:2.« SCl'[lOtombem alojado" nas dcpcndcnc.as do posto os auxiliares gratuitos
udmt tudos como rra t1C3.11tes.

:1': O pessoa tcchnícnHa dírcctoría, quando em.serviço Iúrn da sódc ..da rc
P:lllIÇ<W, vcnccra urnn dmru de lOS, correndo ,1.<; dcsocans ele transrortc.pnr conta
da l.illiftn.

Rio de Janeiro. 21 de, outubro etc II)Y).- .'1. C.l/dUo l?r1.1rigl/(ls.
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DECRETO I\. 7.623 - m~ 331m OUTUBHO \)E '909

Abre ao Ministcrio da Agrícunura , Iudustrin e Commcrc!o o credito especial de

50o:oooS, ouro , para occorrcr ús dcspcaus com a representação do Hrazil na

Exposição de uruxcttas no anuo de 1910

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização que lhe roi concedida pelo decreto n. '2.133, da presente
data, decreta:

Artigo unico , Fica aberto ao Ministério da Agricultura, Industria
c Commcrcío o credito especial' de 500:000$, ouro, para occorrer ás
despezas com a representação do Brazil na Exposição Universal e In
ternacional de Bruxellas no anno de 1910.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1909,880da Indepcndcncia e 21°
da República.

.\"ILO PE(A:'-:JlA.

11. Can.íido Rodrigues,

DECRETO :\; 7, 6.:q - DE 25 DE OUTCBRO DE 1909

Paz publica a adhcsão da Calúnia de Suriuam aos Accordos de Roma de '26 de

maio de HFf'l, rctatívos ú troca de cartas c caixas com va lar declarado c ao

serviço ele cobranças.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil faz P't
blica a adhesão da Colonia de 8urinam aos Accordos de Roma de 26
de maio de 1906, relativos á troca de cartas e caixas com valor decla
rado e ao serviço ele cobranças, segundo communicação feita pelo Pre
sidente da Confederação Suissa ao Ministério das Relações Exteriores,
em nota de 2,S de agosto de 1903, cuja traducção offlcial a este acom
panha.

Rio de Janeiro, 2'=; de outubro de 1909, 880 da Independencia e
21 0 da Republica .

NILO PEÇAXIlA.

Rio- Branco.
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TRADl'CC,::\O

Cópia.
Berna, g de agosto ele IC)OQ.
Sr. Presidente L Referindo-me respectivamente aos arts. J5 e ,R

das Convenções Postaes de Roma de 26 de maio de I906, assim como
ao art. 24 ela Convenção principal ele Roma, relativas á troca de cartas
c pequenas caixas com valor declarado e á cobrança de valores sobre
quitação e papeis de negocias, tenho a honra de notificar pela presente,
de ordem do meu Governo, ao Alto Conselho Federal, que a Colonia
Surinam deseja adherir, a partir ele I de janeiro de 1909, ás ditas COIl
venções.

Queira acceirar, Sr. Presidente, a segurança reiterada da minha
mais alta consideração.

(Assignado) Recluercn .

A S. Ex. o 8r.1':. Brenner, Presidente da Confederação Suissa.
Berna.

TRADCC~::\()

Berna, 25 de agosto de '9°8,
SI'. ministro:
Pela nota datada de 8 deste mez a Legação dos Paizes-Baixos e\11

Berna nos informou da adhesão da Colonia de Surinam (Guyana 1-101..,
landezajj-a partir de, de janeiro de 1909, aos Accordos de Roma de
26 de rhaio de 1906, relativos á troca de cartas e caixas com valor de-"
clarado e ao serviço de cobranças.

Em cumprimento do art. '5 do Accórdo relativo aos valores de
clara íos, do art. 17 do Accórdo relativo aos serviços de cobranças e do
art. 24 da Convenção Postal Universal, temos a honra de notificar esta
udhesão a V. Ex. pela presente nota a que juntamos uma cópia textual
da nota da Legação dos Paizcs-Baixos em Berna.

Queira acceitai-, Sr. ministro, a segurança de nossa alta conside
!'<lcão.

, Em nome .do Conselho Federal Su'sso ,
Pelo Presidente da Confederação. Comtcssc .
O chanceller da Confederação, Ringier,

asmexo.
A S, Ex. o SI'. ministro dos Xcgocios Estrangeiros dos Estados

Unidos do Bruzil,
Rio de Janeiro,



DECRETO N. ': .625 - DE 2BDE OUTUIJIIO DE 1909

Providencia s.obrc n execução do art. 11) da lei 1l.2.o35, de :9uC dezembro de 19:)13

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazi!, re
solve:

Art. I ~o 1.'\0 prazo improrogavcl de 30 dias, os onímstcríos da
Viação e Obras Publicas, Reíaçõeê Exteriores; Guerra, Marinha, Justiça
c Negados Interiores e Agricultura, Indústria e Commercio enviarão
ao da Fazenda relações de todos os predíos, proprios naclonaes, a seu
cargo; que estejam- occupados por funccionarios civis e militares, que
não ,tiverem direito, por força de lei, a nelles residirem.

Paragraphounico. Dentro-de igual prazo, o zelador dos propríos
nacionaes e os delegados Iíscaes darão conhecimento ao Mmísterío da
Fazenda dos. que lhes, constar existirem no Districto federal, c nos Es
tados, declarando os nomes c' empregos dos 'funccionarios que Os
occuparem ,

Art. 2." Verificado pelo ministro da Fazenda o facto da occupação
indevida, mandará intimar, por imermcdio da Dlrectoria do Conten
cioso, no Distrtcto Federal e Estado do Rio de Janeiro, e dos procura
dores flscaesnos outros Estados, os tunccionarios a ôcsoccuparem , no
prazo .ímprorogavel de oito dias, Os proprios nacíonaes em que. resi
direm,sob pena de despejo.

AtL 3."0 Feitas asíntimacões a quevse retere o artígo .anterior,
mandará o mlnistro da, Fazenda examinar os próprios nacionaes, pari'
~verificar seu valor e estado de conservação e resolver sobrea conve
niencia de aoplical-os a algl1111 serviço federal.

Paragrapho unico. 'Os que forem necessaríos ao serviço -publico
serão desde logo applicados áquelle a que -se destinarem; os outros
serão avaliados e vendidos mediante concurrencta publica.

Art. 4-0 O producto dá venda desses próprios nacionacs será
applicado ao fundo de amortização dos eruprestímos internos.

Ar1. 5." Os ministros da Fazenda, Viação e Obras Publicas, Re
lações Exteriores, Guerra, Marinha, Justiça e Negocias Interiores e
Agricultura, Indústria e Commercio providenciarão para que este
decreto tenha inteiro cumprimento até 3I de dezembro do corrente
anuo.

Art. 6'.0 Ficam revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro , 28 de outubro dCI909, 88°: da Independencia c
21'0 da República.

NILO PEÇANHA.

Leopoldo de Bulhões.
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DECRET'O- N. 7.626,- DE 2(\ DE OUTUBRO DE 1<)09

.Abro ao '\liilistcrio da justiça e Xcgocios Iutcrlorés Ocredito especial ele i2:G2.')$

para pagamento de subsidias que deixaram de receber o marechal José de

Almeida 'Barreto'; jonqutm .Antonlo da Cruz, Luiz Barreto Murar, Fcuppc

Scltntidt, Thomaz Dulfiuo dós Santos, josá Augusto vtnüacs, J050 eleSiqi.údra

Cavalcanti, João Vieira de Araujo e Antonio G'JIlçah-es Ferreira.

o Presidente da Republica dos Estados' 'Unidos do. Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas" nos termos do art. 70, S 5°, do regula
mento approvado pelo decreto-u. 0.409. de 23 de dezembro de 1G96,
resolvo, á vista do art. 8° da lei n . 1.8-1 I, do 31 de 'dezembro de 19217,
revigorado: pelo "art.. 6° da lei n.2,050, de 31". de dezembro de.J.9()B,
abrir ao Ministério da Justiça é Negocios Iutcnores.o credito especial
de I:J:825$, para pagamento de subsídios que deixaram de receber o
marechal José de Almeida Barreto, Joaquim Antonio da Cruz, Luiz
Barreto Murat, Pclippe Schmidt, Thomaz Delfino dos Santos, Jose
Augusto. Vinhaes, JO~9de Siqueira Cava1cantiJ:JoâoVieira. de Araujo
e Antonio Gonçalves Ferreira, no periodo dC'16 de 'outubro a 3 de no
vembro de 1891 e na razão de I :425$ a cada um, os dous primeiros
como senadores pelo Estado da Parahybã e do Piauhy, OS' dõüs: imme
diatos como deputados federaes pelo Estado'dcLRio deJan~im,~Santa

Catharina,. 05 dons que: se lhe,s seguem, ~~ mesITl~, qualidade peloDis
tricto Federal, e os demais igualmente C0010 deputados pelo Estádodc
Pernambuco.

Rio de Janeit'o, 28 de 'outubro de 1909, 81:)" da Iudepcndencia c
ar' da Republica.

NILO PEÇÃxiLL

Esincraldíno O(nnpio de Torres Bandeira,

DECRETO N, 7 .627 - DE 28 DE OUTUBRO DE I'J09

Abrc.ao.Míntstcrío da justiça eNegocies Iutcríores o credito especial çle45:57SS,

para pagamento elas ajudas de custo dos subsidias que deixou de receber Fd
naudo Abotr.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do regula
mento approvado pelo decreto, h. 2.409, de 23 de dezembro de 1896,
resolve, á vista do art. 8° da lei n. 1.841, de 31 de dezembro' de 1907,



revigorado pelo art , 6" da lei n. 2.050, de 3r de dezembro de 190B,
abrir ao Ministério da justiça e Neaocíos Interiores o credito especial
de 45:575$ para pagamento das ajudas de custo de rBgI a 1894 c
dos subsidies relaüvos aos períodos de I S de junho a 3 de novembro e
de 18 a 31 de dezembro de 1891, de 1 a 22 de janeiro e de 13 de maio a
12 de novembro de J892, de 3 de maio a 25 de setembro de 1893 c de
10 de outu bro a 20 de dezembro de 1894, .que deixou de receber Fer
nando Abott, na qualidade de deputado federal pelo Estado do Rio
Grande do Su1.

Rio de janeiro, 28 de outubro de IgO), 8W da Independeücia e:!IO
,da República.

NILO PEÇA:\HA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 7.628 - DE 28 DE OuTUBRO DE 1909

Abre ao ,\{i!listeria da Justiça e Negocies Interiores o credito especial de 12:JOOS,

pam pagamento de subsidias que deixaram de receber José Luiz Coelho c

Campos, Apparicio .\htricnsc da Silva e José Cendído da Costa Senna.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido () Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § S", do regula
menta approvado pelo decreto n. 2·409, de 23 ele dezembro de 1896,
resolve, á vista do art. HO da lei n . 1.841, de 31 de dezembro ele 1907,
revigorado pelo art. 6° da lei n :2.050, de 3I de dezembro de 1908,
abrir ao Ministério da Justiça e Negocias Interiores °credito especial,
de 12:300$ para pagamento de subsidias não recebidos sendo: 900$
por José Luiz Coelho e Campos, no periodo de I a 12 de novembro de
1892, como senador pelo Estado de Sergipe; 5:400$ por Apparicio
Maríease da Silva, no período de 10 de outubro a 20 de dezembro de
1894, como deputado federal pelo Estado do Rio Grande do Sul, e
6:('00$ por José Candido da Costa Senna, nos periodos de ]6 de ou
tubro a 3 de novembro de 1891 e de 13 de setembro a 12 de novembro
de r892, na qualidade de deputado federal pelo Estado de Minas Ge
raes.

Rio de janeiro, :28 de outubro de 1\)09, 8H~ da lndependencia c
2P da República.

Esmeraldino Ol)"mPio de Torres Bandeira,



NILO PEÇANHA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 7.639 - DE 28 DEOUTU13RO DE 190C)

Abre ao xltntsrcrfc .tu J l\-;ti~.l c _\icgodos Intcríorcs o credito especial de 2:4ooS,

paru pag.uucnto de substclios que ueixou de recebero DL Candido barata

Ribeiro

o Presidente da República dos. Estados Unidos do Brazil,. tendo
ouvido °Tribunal de Contas, nos termos do' art. 7°, § 5°, do regula
mente approvado pelo decreto o. 2·409, do 23 de dezembro de -1896,
resolve, á vista do art. go, da lei n . 1.841, de 31 de dezembro de 1907
revigoradopelo ,art. 6°, dalei n. 3.o5?, de gide dezembrt? dc . 190.8,
abrir ao Ministerio da .J ustíça e NegocIos Interiores o credito especial
de 2: 400$, para pagamento dos subsidias que, na qualidade de se~a~or
pelo Districto Federal, deixou de receber o Dr. Candido Barata Rlb~lro

de 25 de maio a 35 de junho de 1900.

Rio de Janeiro, 3íl de outubro de 1909, 88° da Independencia e 21°
da Republica.

DECRETO N. 7.630 - DE 28 DE OUTUBRO DE 1909

CoJicede autoríaaçno ao Banco Espa iiol dei Rio de Lu Prata, com sede em BUcHO

Airc:;,1l;-llcpublita Argentina, para estabelecer uma succursal no Brazil c

approva os respectivos estatutos

() Presidente da Republicados Estados Unidos do Brazil, atten..
dendo ao que lhe requereu O Banco Espafiol del Rio de La Plata ,
sociedade anonyma, com séde em Buenos Aires, na Republica Arg'en
tina, devidamente 'representada:

Resolve conceder ao mesmo Banco autorização para estabelecer
uma succursal no Braail. com °capital de t 50.000 e appróvar os res ..
pcctívos estatutos, mediante as seguintes clausulas:

A-Fica supprimida a parte do art. 70 dos estatutos que perrnitte
ao Banco receber, em reforço de garantia, as suas proprias acções ou
vendei-as por conta do devedor.

B - 1\ succursal do Banco 'ficasujeita ás leis e tribunaes brazileiros
em tudo que concerne á~, suas operações no Brazil, observadas as con
dições impostas aos bancos ou caixas filiaes pelas disposições em vigor.

C - O prazo da concessão será de 30 unnos.

Rio de Janeiro, em '28- de outubro de 1909, 880 da Independencia e
~10 da República.

NILO PE()~ANI-1A.

Leopoldo de Bulhões:

Poder Executivo ~ '909 -Vo1. II
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'Esta-tutos do BalH~o :,R.-Gspa"íiol deI :l~io de
la.. T'La.t,n.

(13.\.:\CO HEsr.\.:\IIOL" DO RIO D.\. PRATA)

; Eu abaixo assíguado, traductor publico c interprete conuncrcial
juramentado da praça do Rio ele Janeiro, por nomeuçâo da Ivleritissima
Junta Commercial da Capital Federal.

Certifico pelo presente que rue foi apresentado um livrcto de esta
tutos do Banco Hespanhol do Rio da Prata, escripto no idioma castc
lhano, afim de o traduzir para o vcruaculo, o que assim cumpri em razão
do ,meu oíflcío c cuja traducção c a seguinte:

TRADI.'CÇAO

Banco .li:spa.iiol deI Rio de la, PIa. ta,

(BA:\CO I-lESPAXIIOL DO RIO DA PRATA)

Estatutos do Banco Espáücl del Rio de la Plata (Banco Hespanhos
do Rio da Prata), appr-ovados pelo Governo Nacíonal.e insl
criptas -no Reqiatr-o Pubtíco de Oommer-cí o - 1907 - Bueno
Aires

CAPITCLO I

COKSTlTUIÇÃO, DOMICILIO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

Art. 1°. Fica constituída uma sociedade anonyma sob a denomi
nação de Banco Espanol del Rio de la PInta (Banco Ilespanhol do Rio
da Prata).

Art. 2. o O domicilio legal ela sociedade é na cidade de Buenos
Aires; sem prejuízo do que, com rcícrcncía a agencias, succursacs ou es
tabelecimentos dependentes" creados ou por crear no estrangeiro, dis
ponham as leis dps paizes respectivos.

Art. 3(1. O prazo de duração da-sociedade expirará no dia 31 de
dezcmbro doarmo 2000.

Art. 4°. O prazo de duração da sociedade poderá ser prorogaôo,
si um '111110 antes de terminar assim o resolver a assernblóa geral de ac
cionistas, consütuida de accórdo com o art. 34 destes. estatutos.

Art. SO. No caso de prorogar-se o prazo da sociedade, de conter
midade com. artig-o an tcrior, os sodos divergentes terão o direito de
pedir suá separação dentro dos prazos e nas condições estabelecidas no
art. .354 do Código de Commcrcío vigente.
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CAPITULO ir

)HS OPER.\ÇÕES DO B.\:\CO

Art. 6~. Esta sociedade tem por objccto fazer por conta própria ou
de terceiros toda sorte ele operações bancarias como: cmprcsümos, de
positas, .saques, compra e venda de fundos publicas, títulos de renda,
cspccics mctallicas, podendo receber c dar todo o gencro de garantias
pessoacs ou reacs ; poderá Lambem fazer fusão, incorporar, constituir e
formar, sob qualquer denominação, outras sociedades de credito simi
lares, tendentes a beneficiar seus próprios neeocíos ou interesses e em
geral realizar todos os demais negocios de banco semoutras limitações,
além das estabelecidas nos dons artigos seguintes.

Art. ';. () O banco não poderá fazer por conta própria oneração al
guma sobre suas próprias acçõcs nem recebel-as em garantia de empré
stimos, a não ser que, a juizo da directoria, seja conveniente fazel-o,
tratando-se de créditos de diflicil cobrança, já a titulo de reforço de g'a-
rantia. já para vendei-as por conta do devedor. '

Art. 8. 0 O banco não poderá especular por conta propria.
Art. CJ. o A sociedade poderá estabelecer agencias ou succursaes

nas praças da República e do estrangeiro que a directoria julgar con
veniente.

Art. IO. O banco não reconhece outro proprietário de titulas que
lhe forem entregues em caução a não ser aquelle que obteve o adeanta
mente-ou aquelle por cuja conta houver sido declarado o deposito. Os
titulos depositados no banco em caução de uma operação eflectuada serão
considerados gravados em favor do mesmo e sobre elles não se poderá
invocar privilegio algum de propriedade ou de qualquer outra espécie.

Art. 11. A sociedade não poderá adquirir bens immoveís que não
os indispeusaveis para seus proprios estabelecimentos, radicados na Re
publica Argentina ou no estrangeiro; poderá também adquiril-os em
pag-amento das dividas de difficil cobrança. Os immoveis adquiridos em
pagamento poderão ser vendidos pelo gerente geral, com prévia auto
rização da directoria para cada vez que houver de Iazel-o.

CAPITULO III

CAPl'l'AL SOCIAL

Art , 12. Fica elevadoo capital da sociedade a clncoenta milhões
de pesos nacíonaes, dividido em quinhentas mil acções, de cem pesos
cada uma.

Art. 13. As quinhentas mil acçõesem que se divide o capital serão
emittidaa da Iórma seguinte: Duzentas mil em substituição das que re
prescntam o capital anterior de vinte milhões de pesos nacionaes, e as
trezentas mil restantes em uma só serie, que será emittida da f6rma, c
na épocaque a directoria resolver opportunamcntc.
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Art. q. O'pagmucntoôas trezentas mil acções novas será feito da
seguinte maneira: Dez por cento no acto da subscripção e Os noventa
por cento restantes em quotas de dez por cento nas épocas marcadas
pela dircctoria, com intervallos de nunca menos de seis meaes e medi
ante aviso prévio de 30 dias, em cada caso, publicado em tres jornaes
desta Capital: Si um nccionista quízer pagar adeantadamente a impor
tancia total das quotas de suas acçõcsterá o direito de-o fazer na data
fixada para o-pagamento da 'primeira quota ou nos ultimas quinze dias
dos mczes de março, junho, setembro e dezembro de cada anno.

Art. I;). Ao serem subscriptas novas acçõcs serão preferidos para
subscrevel-as os actuaes accionistas na porporção do numero de acçõcs
quc possuírem ° Caso um accionistn qualquer não faça uso do seu direito
de preferencia, as acçõcs que ficarem por tal motivo sem subscriptores
serão rateadas entre os accionistas que tiverem pedido numero superior
ao das que lhes couberem, e si ainda restarem acçõcs serão estas offe
recidas em Bolsa, em Buenos Aires, com as mesmas vantagens que o
foram aos accionistas.

Art. 16. Os titulas definitivos ctas-acções serão ao portador c
entregues aos accionistas quando seu valor nominal estiver pago inte
uralmentc. Eutregar-se-ha. entretanto, aos accionístas um titulo pro
visorio nominativo, no qual seda marcada..s as quotas pagas c. os divi
dendos recebidos.

Ar1. 17. As acções são indivisíveis e a sociedade não reconhece
mais de um proprietário para cada acção : entretanto, poderão ser sub
scríptas seções em nome de sociedades legalmente constituidas.

Ar1. 1'8. Os accionistas são obrig-ados a pagar o valor nominal das
suas acçõês e o premio correspondente ás mesmas. Tratando-se de
acções não integralizadas, os que desejarem negociat-as deverão obter
préviamentca approvação da dírcctoría para transíeril-as , O banco não

<1 dmittirá nem reconhecerá em caso algum transterencia de acções não
i ntr.egalizadas em debito de quotas vencidas.

Art., 19. As.acçõcs ao portador, bem como os certificados nomina
tivos, poderão ser emittidos em titulas de uma, de. cinco, de dez, de cin
coenta e de cem acções cada um" Esses titulas serão numerados e ca
runbados com o sello da sociedade e firmados pelo presidente, pelo
s-ercnte coral e pelo secretario do banco.
~ Art~ 20. Todo o accioni s ta terá o direito de depositar, sem COI11

missão alguma, suas acções nas caixas do banco expedindo-se-lhe um
recibo nominativo firmado pela pessoa que O regulamento interno do
banco designar. •

Ar1. :2 lo A importaucia das quotas que os accionistas não pa
garem nos prazos marcados pela directoria, de accordo com o art. 14,
reverterão em favor da sociedade, contando-se juros de doze por cento
ao anuo sobre taes quotas, desde o ultimo dia fixado para o pagamento,
sendo considerados em mórn os accionistas que o não fizerem dentro do
prazo de sessenta dias, contados desde a data acima exarada. O paga
mento deve ser feito na séde do banco e a directoria tem a faculdade de
declarar cahidos em commísso os titulos.nomlnativos expedidos áquelles
que houverem incorrido na móra,.scm carecer de interpellação.nem de
intervenção de autoridades quaesqucr,. podendo -vender seus direitos
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em Ieilão dentro ou f6ra da Praça do -Commercío, em li m ou vários
lotes e na mesma data ou em diversas datas, cobrando-se, da quantia
apurada, de todas as quotas vencidas, juros e gastos, pondo O saldo,
Si houver, á disposição do interessado.

Art.' 22. O comprador ou compradores dos direitos de subscriptor
em mora receberá do-banco novos títulos em seu nome, com a mesma
numeração que tinham os declarados cabidos em commísso.coma decla
ração de haverem sido expedidos em substituição dos primitivos ; esses
titulas serão assígnados pelo presidente, pelo gerente e pelo-secretario,

CAPITULO IV

Art. 23, A assérnbléa geral ficará legalmente constituída na prl
mctra convocacão, si a clla comparecerem accionistas representando no
minimo a quarta parte do capital integrado.

Ar1. 24. Os accionistas que tenham de tomar .parte nas ccllbcrações
da assembléa depositarão, pelo menos, dez acçõcs integralizadas ou St;\l
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 cntrada .

Art. 25. As transfcrencias de acçôes effectuadas dez dias antes- da
publicação dos avisos convocando uma assçmbléa não dão direito a com
parecer nesta assernblcc. bem assim não poderá comparecer o acciouísta
que dever-quotas vencidas. . .

Art. 26. Caso na primeira convocação não haja o numero de accío
nístas fixado no art, 23, convocar-se-lia uma nova assembléa, ,com dez
dias de antecedcncia ficando nessa segurda vez legalmente ,constitllida
a asscmblée, seja qual Iór o numero de accíonístas que COncorrer (Co
digo de Conunerc'o, art. 35I).

Na assembléa não se poderá deliberar sinão sobre Os, assumptos
constantes da ordem do dia ao ser feita a convocação.

Art. 27. O direito de assistencia á assernbléa geral pode o aceto
nista exercer-o pessoalmente' ou por delegação a outra pessoa, mediante
procuração.

O mandatarío não 'poderá representar na assembléa mais de um
mandante.

Art. 28. A directoria convocará a assembléa geral ordínaría no
mcz de julho de cada auno, e asscmblca geral extracrdinaria nos casos
seguintes:

r«, quando a directoria ou os syndicos o.ordenarem:
2 0

, quando a requererem por escripto accíonistas representando no
mínimo 200/0do capital social; nesse requerimento deve ser declarado
o .objecto da assembléa ;

30, nos casos previstos pelo .11'1. 369 do Codigo Commercial e nase
gunda parte do art. 44 destes estatutos.

Art. 29'- Toda a convocação de asscmbléa ordinária ou extraordí
paria deverá ser publicada em tres jornaes de Buenos Aires, J S dias
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antes, 110 mínimo. do dia fixado para ,I realização da mesma, devendo
se declarar nos anüunclos o objecto da convocação.

Art. 30.' A directoria do banco determinará a ordem do dia das
assembléas gemes e não poderão ser postos em discussão outros as
sumptos que não os que a dircctoria estabelecer ou os que houverem
sido propostos, por escripto, antes do dia I de julho de _cada
anuo, por accionistas representando no minimo 10 o do capital
social.

Art. 31. No caso de existirem no estrangeiro accionistes que se
tenham constituído na fórma estabelecida no art. 358 do Código do Com
merda, rcmcttcr-sc-ha a convocação ao presidente que tenha nomeado,
adiando-se então a assemblca pelo tempo neccssarlo para que a dita con
vocação possa chegar ao seu destino, 30 dias antes da data em que a
assembléa se haja de realizar. Estas disposições só vigorarão para a pri
meíra convocação.

Art. 32. Presidirá as assernbléas o presidente da directoria do
banco ou o vice-presidente c, no caso de' ausencia desses, um director
designado pela dírectoria.

Art. 33. A asscrnblca resolverá por maioria ele votos presentes.
computados pelo numero de acções, sobre tonos os assumptos que, ele
accordo com estes estatutos, não demandem maioria especial. Servirão de
escrutadores os deus priucipaes accionistas presentes e, no caso ele POSSll
irem o mesmo numero de acções, o mais velho. Exercerá as funcções de
secretario da assernbléa o secretario da directoria e, na ausencia deste,
a pessoa que o presidente designar.

Art. 34. Somente em umaasscmbléa na qual se acharem presentes
accionístas representando pelo menos a metade do capital integralizado
e com a ma'oria de dons terços dos votos presentes, poder-se-na resolver
sobre os assumptos indicados no art. 3'54 do Codigo do Cornmercio vi
gente.

Art. 35. No caso do empate será o assumpto snbmcnído á dis
cussão pela segunda vez; e si o empate tiver Iognr pela segunda vez,
a pessoa que presidira assembléa decidirá o assumpto.

Art. 36. Os possuídores de titulos nominativos provisorios poderão
assistir á assembléa contando-se os votos a qne tenham direito de ac
cordo com o importe das quotas pagas, do modo que' IO quotas de IDO/o
representarão uma acção integralizada.

Art. 37- Dez acçõcs integralizadas representam um voto, augmen
tando-se um voto mais por cada 40 acções; porém nenhum accionista
po~er{~ ter mais de seis votos por si ou como representante de algum
nccíomsta qualquer.

ArL 38. Ao expedir-se o bilhete de admissão para a assembléa
inscrever-se-ha no mesmo o numero de votos que corresponder a dela
um accionista, por si ou como representante.

J\rt. 39. As resoluções da assembléa geral, tomadas na conformi
dade dos estatutos, são obricurorías para todos os accionistas tenham ou
não .comparecido a ella, estejam ou não em desaccórdo,

_ Art. .4°, As deliberações c resoluções da assembléa geral cons
tarao do livro de actas, que será assícnado pelo presidente, escrutadores
e secretarío ,
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C\PITULO V

n.\ n!nECTORIA

Art. 4I. A sociedade será administrada por uma directoria com
posta de nove accíonistas q ue serão eleitos pela assembléa geral.

Art. 43. Para ser director é -necessarío possuir pelo menos 100 ac
cões da sociedade e gozAr de idoneidade reconhecida.

Art. 43. J\ dircctoria exercerá suas íuncções durante dous annos,
devendo renovar-se na fónua seguinte:

Ao expirar o primeiro armo sortear-se-lia quatro membros que
serão declarados retirantes, devendo os cinco .restantcs terminar o seu
mandato no anuo seguinte c assim successivamcnte,

Os membros da directoria podem ser reeleitos.
Art. 44' Caso se deem vagas na directoria, esta nomeara proviso

riameutc o substituto, devendo a assembléa geral, na primeira' convo
cação, proceder á nomeação definitiva.

Si Dorqualquer causa o numeto de directores nomeados pelos accio
nístas ticar reduzido a cinco, a directoria procederá immédiatamentc á
convocação da assembléa geral afim de cornpletal-a.

Art. 4S. A pessoa que substituir um õtrector retirante exercerá
esse cargo sómcnte pelo tempo que faltar ao mesmo.

Art. 46. Antes de principiar a exercer suas funcções os directores
e syndicos depositarão nas caixas cio banco 100 acções do mesmo como
fiança emquanto exercerem SW1.S fuucções.

Art~. 47. A directona nomeará annualrnente , entre seus membros,
um presidente; um vice-presidente e um secretario.

No caso de ausencia ou impedimento do presidente ou do vice-pre
sidente, presidirá a directoria o mais velho dos seus membros.

Art. A8, A dircctoria se reunirá duas vezes por semana ou todas
as vezes 9,lIe oprcs'oentc julgar necessário, ou que dous de seus mem
bros o solicitem.

Art. 48. Não poderão ser membros da dírectorta, conjunctamente,
parentes ccnsanguíncos até o quarto grao civil, ou affins até o segundo
grao. ainda pessoas que pertencerem á mesma razão social.
. Art. 50. Não poderá ser director do banco a pessoa que tenha fal

lido ou que houver suspendido pagamentos.
Si um director do banco se achar nesse caso ou dever ao banco

quacsquer obrigações vencidas, deixará immedlatamente 'o ssu cargo,
sendo substituído por outra pessoa pelo tempo que faltar 'ao seu mandato.

Art. SI. Para que a dírectoría possa deliberar é necessario a pre
sença de cinco directores no rninimo, devendo todas as resoluções ser
approvadas por maioria de votos; o presidente não votará a não ser
para decidir nos casos de empate. ' '

Art. 52. Os dlrectores justificarão o seu comparecimento com o
livro de actàs e a sua única remuneração será a fixada no art. 63.

Art. S3. As attribuições e deveres da directoria são :

r. (I Autorizar e regulamentar as operações e o servo do banco, fa
zendo observar as resolucões ela àssembléa ééral.
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:2. o Nomear o gerente geral, gerente e sub-gerente, fixando- lhes
sua remuneração.

A deliberado que diz respeito á nomeação de gerente geral c á
remuneração a pagar ao mesmo, só poderá ser tomada por dons terços
dos membros que compõe a dírectoria.

3.° Propor O dividendo a distribuir aos accionistas e o emprego
que se deva dar aos fundos de reserva e de previsão.

4. o Fixar a taxa de juros que deve pagar e cobrar o banco, alte
rando-a quando julgar opportuno..

5. o Estabelecer as relações do banco para operar na República. ou
DO estrangeiro, negociando os créditos que torcrn convcmentes para o
seu desenvolvimento.

6. 8 Mediante proposta do gerente geral, nomear os .empregados
do banco, fixar-lhes suas attribuições, suspendel-os ou destituil-os c es
tabelecer os gastos de administração.

7.o Autorizar e dirigir as operações do banco e proceder por via
judicial e sempre que for necessário por meio elos mandatários que no
mear para este fim.

8. o Resolver sobre todas as operações da sociedade mencionadas
nos presentes estatutos e sobre qualquer outro nssumpto que se rela
cione á mesma, á excepçâo daquelles que por estes estatutos fiquem re
servados expressamente á assembléa geral de accíonisras.

9. o Convocar a assembléa geral ordinária e extraordinaria de ac
córdo com O disposto nestes estatutos.

10. Apresentar e publicar os balancetes nas épocas e com os requi
sitos que as leis nacionaes exigirem.

11. Submctter annualmente á approvação da asscmblca os invcn
tarios, balanços e mcmoríaes de accórdo com o disposto 110 Codign do
Commercio (arts. 361 e 362), propondo a distribuição dos lucros na
fórma expressa no art. 63 destes estatutos.

Art. 54. O balanço geral da-sociedade" que a directoria eleve apre
sentar annualrnente á assernblea geral ordinária, será publicado, pelo
menos, em tres jornaes desta Capital.

Art. 55. A directoría nomeará dons de seus membros, por turno,
para ínspeccíonar os livros e a caixa, c procederá uma vez por trimestre
á verificação da exactidão dos livros do banco da carteira e dos haveres
em caixa.

A directoria poderá nomear commíssõcs de seu próprio seio, dele
gando nellas poderes especiaes para tratar dos assumptos para os quaes
ella mesma está autorizada.

CAPITULO VI

no PRESIDENTE

Art. 56. O presidente ou vice-presidente, coi.tonne O caso, é o
chefe superior do banco e para sel-o 6 necessário ser elle de nacionali
dade hespanhola, sendo seus deveres e attíbuíções :

1.° Representar a directoria 'perante as autoridades judícíaes e ad
ministrativas e em todos os netos judiciaes que a dírcctoria resolvapra-
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ttcar, .sem prejuízo dos poderes cspectacs ou gemes que a dircctoria
conferir a terceiros.

'2. (), Fazer observar estes estatutos, o reg-ulamento interno do banco
c as resoluções da dírectoria ,

3. o Firmar COlTI o gerente geral (ou gerente) e com o contador os
balanços geraes.

4. c Propor iÍ directoría , de accórdo COIU o gerente geral, os
empregados »ecessarlcs, mudança ou exoneração dos mesmos,
os ordenados que deverão receber e as garantias que tecrn de
prestar.

5.° Assignar todos os documentos que se relacionem com o movi
mento do estabelecimento. devendo ser sua firma leg-alizada pela do Re~
cretarlo. .

C:\PITULO VII

DOS Si'NDICros

Art. 57. Annuaímente e nas épocas fixadas para a eleição de dire
etores, a assernbléa procederá á nomeação dos syndicos c dos supplentes,
cujas funcções são as que determina o Código do Commercio, art. 340.

Art. 58. Para ser nomeado syndíco são exigidos os mesmos req ui
sitos que para ser director.

CAPITULO VIlI

DO GERE\'TE

Art. 59. A administração dos negocies da sociedade ficará ti
cargo do gerente ger,'tl como executor da'> resoluções e instrucções ema
nadas da directoria.

Proporá ao presidente os.empregados neccssaríos, os honorários
respectivos e as garantias que se lhas tenha de exigir para que a dirc
ctoria resolva a respeito.

Poderá suspender osempregados, dando conta ao presidente, para
que a dlrectoria providencie sobre o caso; apresentará ao presidente o
orçamento dos gastos de administração, fiscalizará a contabilidade, a
caixa, Os livros e firmará a correspondencla, ossaques, recibos, endossos
de letras e obrigações e demais titulas commerciacs, sem prejuízo do
UsO da firma que para qualquer desses actos possa determinar a dirc
ctoria a outros empregados.

Acceítarã as letras a cargo da sociedade, firmará as transíercncias
de acções, obrigações e os demais documentos relacionados com a socie
dade, assistirá ás reuniões da directoria como consultor somente, cxcc
ptuando-sc o Caso de reuniões secretas, a que não assistirá.

Art. 60. O gerente geral depositará na caixa do banco, antes de
entrar em exercício de seu mandato, 50 acções da sociedade como ga
rantia; essas acções só lhe serão restituidas depois de haver cessado O
seu mandato c depois de approvadas as contas da sua administrncção .
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Art. ôt . O gerente geral não poderá ser removido sinão por de
liberação de dons terços dos membros que compõem a directoria ;
porém, poderá ser suspenso pelo presidente, devendo dar este immedia
mente parte á directoria .

Art. 62. No caso de doença ou de ausencia elo gerente geral, será
este substituído pelo gerente, com ig'uacs attribuicõcs. Ao gerente po
derá substituir em semelhantes casos, o sub-gerente e, na falta também
deste, a dircctoria nomeara a pessoa para substituil-o ernquanto estiver
impedido.

C:'\PITU1,O IX

DOS LUCROS E DO FU~DO DE HESER\'.\

Art. 63. Os lucros liquides que resultarem das operações do banco
serão distribuídos, annualmcntc, da fónna seguinte:

I ° ° em beneficio do Hospital Hespanhol ;
I 0,'·" em beneficio da Sociedade de Bcncíicencia desta Capital :
12 % para fundo de reserva;
3 0 '0 entre os dírectores e syndtcos tocando destes 3 °"::0 e I ",'o ao pro

sidente :
2 % para fundo de auxilio aos empregados de reconhecido mcre

cimento ou para auxiliar as suas famílias da fórma que a directoria re
solver'
, 80' % acê accionistas a titulo de dividendo em proporção ao capital
pago.

Art. 64. O fundo de previsão actual será passado integralmente
para o fundo de reserva . A soruma que se separa para o fundo de re
serva continuam a sel-o até que este se eleve oi sornma igual ao capital
social.

Art. 65. Prescreverão em favor da sociedade Os dividendos que,
depois de decorridos quatro al1l10S da sua declaração, não houverem sido
cobrados.

Art. 66. São socios fundadores os que ainda restam dos 50 pri
meiros accionistas que subscreveram como mininuun 20 accões primitivas
de I. 000 pesos cada uma e cuja qualidade comprovaram com os titulas
ao portador que lhes foram entregues.

Art. 67. Sobre o dividendo que fôr distribuído calcular-se- lia 6 Oi ,,-.

que proporcionalmente correspondam a um capital de seis milhões que
os anteriores estatutos determinavam aos socíos fundadores.

. A quantia resultante será repartida entre os ditos sacias corno di
videndo especial e será levada á conta de dcspczas g'craes ,

Este direito dos sacias fundadores só terá eüeíto até o dia;) I de
dezembro de 1916, inclusive, data em que se vence o' prazo de 30 annos
pelo qual no principio foi constitulda a sociedade.

Art. 68. A directoria poderá repartir dividendos provisórios se
mestralmente elos lucros realizados e por conta do que se distribuir em
julho de cada armo.
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CAPITULO X

003

DISPo.QlçÜeS GERAtS E TRAN-'UTOHlAS

Art. ()C), As materias não contidas nos presentes estatutos serão re
guladas pelos prtnctoíos que estabelece o Coduro do Commercío.

Art. 70. Fica.facultado ao presidente acccttar qualquer modíficacão
nestes estatutos que exija o Governo Nacional. '

Buenos Aires, março 4 de 1907.

Em vista destes documentos, em que a sociedade anonyma Banco
I-Iespanhol do Rio da Prata pede a approvaçâo das reformas introdu
lidas nos estatutos que a regem, havendo sido legalmente convocada a
assembléa que a sanccionou de acc6rdo com a precedente informação da
Inspecção Geral da Justiça. O presidente «provisional» do Senado da
Nação, em exercício do Poder Executivo

Decreta:
Art. lO. Ficam approvadas as reformas dos estatutos da sociedade

anonyma Banco Hespanhol do RlO da Prata, sanccionados na quinta
aasembléa geral cxtraordinaria de seus accíonístas reunida em 25 de
fevereiro próximo passado e que constam de cópia da acta da mesma,
conforme consta do annexo - folhas quatro a dezeseis verso.

Art. 2°. Publique-se, dê-se ao Registro Nacional e, depois de de
vidamente sellados, permuta-se aos interessados tirarem cópia das actua
çõcs .passadas para os elleitos do art. n. 295 do Código do Com
mercio.c-. Víüanueva..-- Frederico Pínedo .

Nada mais continha o referido libreto de estatutos do Banco Hes
panhol no Rio da Prata, escripto no idioma castelhano, que bem e fiel
mente verti do-próprio original ao qual me reporto.

Em fé do que passei a presente que sello com o sello do meu officio
e assigno nesta cidade do Rio de Janeiro aos 3 de julho ele 19°7.

Rio de Janeiro, 3 de julho de I~)C)7. - Manoel de stattce Fonseca,

DECRETO N. 7.631 - m: 28 ll" OUTUBRO DE 1909

Approva as plantas c o orçamento nu »nportancta d0476:8rJ.l'{U:;cl pa rn n nova cs
tacao que tem de construir 0111 Xícthcrov a "The Lcopoldiua Railway COI11
pany, Luuücd ", para passaacíros, bag·.'tgens c cncommcndcs, conforme o
decreto n. 7.'17(j, de co de julho do corrente anno.

O Presidente da RepubJica dos Estados Unidos do 13raziJ,
attendendo ao que requereu a TI1C Leotokiina Railway, Company,
Lúnited, decreta:

Artigo unico , Ficam approvadas as plantas e o orçamento, na
importancia de 476:811$850, que com este baixam, rubricados



pelo dircctor geral de Obras- c Viação da Secretaria-de 'Estado da
Viação e Obras Publicas, para a nova estaçao que a Thc Lcototdina
RaÜJVaYl Crnnpany, Liniitcd, tem de construir em Nictheroy, com
destino ao serviço de passageiros, bagagens e cncommendas, de
confotrnidade com a clausula X do decreto n , 7. 479, de "9 de julho
do corrente anno .

Rio de Janeiro, :::'.B de outubro de ígo9, 8(1() da Independcucia
c :21° da ReplJblica,

N [LO PEÇANilA.

Francisco Sá.

DECRETO N". 7.63;] - DE 38 n!~ OliTlJBRO JlE 1909

Approvn a rc:\·j~[\O do contructo de: urroudnmcmo de estradas de feno, tcíto com

Ttic Gn:~lln''--'.I"It:TIl- 1)1 nl";!~u IbitJI'J.Y C'lmp.lJI)". Limítcâ, para a construcção

dos protonaamcntos das estradas de ferro Conde d'Eu, na Parnhyba do
Xortc, Central de Pernambuco c Ccntrat de Alagü.\s.

o Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando das autorizacócs constantes da lcttra d, 11. XXIV e dos
ns. XXXVII e XXXIX do art. 16 da lei n . 2.r)5(~, de 31 de de
zembro de 1903, decreta:

Artigo unico. Fica approvada a revisão do contracto de arren
damento de estradas de ferro, celebrado C0111 The Greai vVestern (~f

Dra'iil Railw~7f Company, Limitcâ, ao qual se referem os decretos
ns. 4.III, de;)1 de julho de 1901, e 5.257, de 26 de julho de 1904,
segundo as clausulas que comeste baixam, assignadas pelo ministro
c secretario de Estado da Viação c Obras Publicas, para o fim de ser
levada a cffeito a construcçáo dos prolongamentos das estradas de
ferro Conde d'Eu, lia Parahyba do Norte, Central de Pernambuco
e Central de .Alag'Ôas.

Rio de Janeiro, 28 ele outubro de Igo9, 81\° da Independencia
c 21° da Republica.

NILO PEÇANITA.

Francisco Sá.



Clausulas a que se refere o decreto 11. ~ 632 desta data

CL\l;SUL.\ [

A companhia Til'; nreu \Yeslerll oJ Br.isíl l?ai!IJ!.7)", Lintitc.i,
obriga-se a construir as seguintes linhas:

a.) o prolongamento da de Independeüeia a Picuby , no 'Estado da
Parnhyba .;

b) () prolongamento da Estrada de Ferro Central de Pernambuco
até Flores, no Estado de Pernambuco;

c) o prolongamento da Estrada de Ferro Central de Alagoas de
Viçosa a Palmeira dos Índios.

S LO Estes prolongamentos, á medida que forem sendo construidos,
ficam incorporados á rede de viação Icrrea de que trata a clausula 2'"
do decreto n. 5.257, de '26 de julho de: '904, c com clla reverterão
para o domínio da União, sem outros onus que não os indicados nas
presentes clausulas.

§ 2. o Os estudos serão submettidos á approvação do Governo por
trechos minimos de 30 kilornetros , devendo ficar completamente termi
nados esses estudos dentro de IH mezes da assignatura do contracto .

S 3. 0 A constrncçno far-sc-ha sem interrupção, devendo annual
mente, a partir da. approvaçâo dos estudos do primeiro trecho, ficar
inteiramente concluída e entregue ao trafego pelo menos uma extensão
de 50 kilometros de linha.

§ 4. o Os estudos do primeiro trecho serão apresentados ao Gc
vemo dentro do prazo de tres mezes da assignatura do contracto e os
trabalhos de .construcção iniciados dentro de 3() dias da approvação dos
mesmos.

~ ~. o A reversão dos prolongamentos de que trata a presente
clausula dar-se-há no 11m do prazo do contracto , sem a indcmnização de
que trata a clausula J 2'" do decreto n. 5,257, de 26 de julho de IC)O--+.

CL\CSCL\ II

. .1.-\ .companhia Iara a rcconstruçção e aug'mcnto da ponte da Es
trada de Ferro Cond'Eu , no .porto de Cabcdello, segundo os planos e
nos termos que o Governo approvar ,

CLACSULA [[]

A clausula 4;) do contracto de 28 ele julho de 19°4, celebrado em
virtude do decreto n. 5.257, de 26 de julho de I904, fica assim
alterada:

Como preço. de arrendamento das estradas Recife ao S. Frau
cisco e Sul de Pernambuco 3. Grecü T/Vaslern of Hra7í.ü Rai!JJ'.1Y
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Compa.ny, Liniitcd, mantem a desistcncia, 110S termos da clausula
Sa do contracto de 6 ele; agosto de 1901 1 da garantIa de Juro?, de
que goza, na somma de E 39,375 por anuo, pelo tempo que ainda
falta aos 30 annos em que esta garantia devia vigorar e que expirará
em g t de dezembro de 1910. O Governo Federal reterá essa ga
rantia que fica canccllada desde a data daentrega das citadas linhas,
retendo a companhia, dessa data em dcante, os saldos do
trafego.

'O preço ele arrendamento das linhas arrendadas á companhia
contractautc será determinado da seguinte forma:

§ 1.° Sempre que no pcriodo de qualquer a11110 íiuauceiro, du
rante todo o prazo do arrendamento, a SOl11ma das rendas brutas
totaes das estradas arrendadas, constantes das lettras a, b e c da
clausula la do decreto n. 5.257, de 26 de julho de 19°4, c dos pro-
longamentos de que trata a clausula anterior : '

a) variar entre 6:2008 (inclusive) c 7:2008 (exc1usive J
por kilometro de linha em trafego, o preço do arrendamento
será de 10% da renda bruta desse anno de todas essas
estradas;

b) variar entre 7'2008 (inclusive) e 8:200$ (exclusive) por ki
lometro de linha em trafego, o preço do arrendamento será de J 2 %

da renda-bruta total desse anuo das mesmas estradas;
c) attingir du exceder de 8:~200S por kilomctro de linha em

trafego, o preço do arrendamento será de 15 o da renda bruta
desse anuo das mesmas estradas.

§ 2°. Sempre que a soturna das rendas brutas, aquc se retere
o paragrapho anterior, não attinglr a 6: 200$ por kilometro de linha
em trafego, a companhia pagará ao Governo Federal o producto
das quotas do arrendamento, equivalente á média verificada nos
ultimes trcs annos, de 1906 a 190B, das estradas de terra Central
de Alagoas, Conde d'Eu e Central de Pernambuco, ficando o ex
cesso entre esse producto e aquelle que a companhia contractantc
deveria pagar ao Governo em virtude do contracto de 28 de julho
de 1904, para o juro de 5 o e amortização de Ih o para o capital,
empregado pcIa companhia, approvado pelo Governo, nos prolon
gamentos de que trata a clausula Ia.

§ 3°. Para determinar a extensão das linhas arrendadas, para
o effeito do calculo a que se referem os paragraphos anteriores, não
serão levados em conta nem desvios, nem linhas duplas, sendo
computadaapenas a distancia real do centro da estacao inicial ao
centro da estação terminal e contando-se apenas uma vez 08 trechos
de linha que fiquem communs ás duas ou mais estradas em conse
quencia das ligações a que se refere o 4° período da clausula 5<1
do decreto n . 5.257, de 26 de julho de 1904.
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CLAUSULA1V

A clausula 15a do contracto de 'ú~ de julho de 1904, celebrado
em virtude do decreto n. 5.'257, de 26 de julho de 19°4, fica assim
alterada:

O Governo Federal reserva-se o direito de em qualquer tempo
dar por findo o presente contracto, observadas as regras para des
apropriação por utilidade publica. Para o calculo do valor nttcn
der-se-h» á renda liquida média do ultimo quinquennio e bem assim
ao valor a indcmnizar pelo Governo no fim do prazo do arrenda
mento, bem como ao capital despendido e approvado por este, não
só dos prolongamentos construidos em virtude do presente decreto,
Lama 110S melhoramentos das linhas e do material, e tambem u
amortização que já tiver tido lagar para o mesmo capital pelo
prazo do arrendamento decorrido.

O Governo Federal terá ainda O direito de occupar temperaria
mente, no todo ou cm parte, a rede da companhia mcdianle inde
muizaçâo não superior á média da renda liquida (1,OS períodos cor
respondentes ao quinquennio precedente á occupação.

Paragrapho unico. As indcmnizaçôes de que tratam a presente
clausula e a clausula IOa do contrato de 28 de julho de 1904 serão
pagas em moeda corrente ou em apólices da divida interna ao juro
(18 5 % t.<10 anuo.

CLAUSULA V

A companhia obriga-se a elevar seu capital actual, á medida
das necessidades das novas construcçóes, de dous milhões e meio
de libras até tres e meio milhões de libras.

CLAUSULA VI

O coutracto será approvado pelos accionistas da companhia
até 15 de janeiro de 1910, salvo o disposto na clausula 7a•

CLAUSULA VlI

Si até 15 de janeiro de 1910 não estiver satisfeita a obrizacão
indicada na clausula 6a ou si deixarem de ser construidos '08

0
pio.

lougarncntos de que ~rat~ a c~ausula la, ficará sem cffeito o pre~
sente contracto e em interro VIgor o contracto de 28 de julho
de 1904.
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CLAUSULA YIII

Sempre. que em qualquer anno de duração do contracto o Go
verno verificar que O numero de kilomctros construidos de q ue
trata o ~ 30 da clausula Ia 6 inferior ao minimo nclla estipulado,
calcular-sc-ha O valor da porcentagem devida ao Governo, não só
pela fórma indicada nas presentes clausulas} como pela fórma indi
cada na clausula 4" do contracto de 28 de jnlho de '904,

A porcentagem a pagar pela companhia nesse anuo será :

n so-n
- do primeiro vaiar mais -- do segundo valor, sendo n o
50 50

numero de kilornctros construidos no anuo em questão.
Paragrapho unico. Na applicacáo desta pena o Governo levará

em conta O numero de kilomctros construidos para mais além
desse minimo nos annos anteriores,

CLAUSULA IX

As p,ql'centagcns a que se refere a clausula 3;1, começarão a
vigorar cni 1 de janeiro de 1910.

Até essa data as porcentagens serão apuradas e pagas de
accordo com 'o contracto de 28 de julho de 1904.

CLAUSCLA X

Continuam em vigor as clausulas I <I, 2<1 ,3;1, 1 5'\ 6\ 7a, 80.,9'\ 10\
r i-, 12<l, 13<1 , 14<1, 160., 170., 18u, IgiJ.1 20:)., 21<1 , 22'\ 2ti e 28<1 do con
tracto de 28 de julho de1go4, celebrado em virtude do decreto
11. 5.257,. de 26 de julho de 1904.

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1909.- Francisco Sá.
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DECRETO::\. 7.633 --- DE 28 DE OUTUBRO DE 1<)09

60D

Concede autortaaçuoJ SOIll!r ..\mcric:tll lbitlJ':t,y Cousírncííun COlllp.lIl)', í.ímuca ,
puru Junccionar na República.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, attcn
dendo ao que requereu a Soulh American. Raihvay Construction Com
pau)", Limited, devidamente representada, decreta:

Artigo un'co. E' concedida autorização á Sotüh. Americall Raüway
Construciíon Company, Limited, para funccionar na Republica com os
estatutos que apresentou, mediante as clausulas que a este acompanham,
assíguadas pelo ..Ministro de Estado da Agricultura, Industria c Com
mcrclo, e ficando a mesma companhia obrigada a cumprir as formali
dades exigidas pela legislação em vigor.

Rio dejaneiro, '28 de outubro de 1909; 88° da Inc1ependencía c 21°
da Republica .

NILO PEÇANHA.

A. Candido Rodrigues,

Clausulas que acompanham o decreto n. 7.633, desta data.

I

A Soutli Amcrícan RailJ.J!ay Constructicn Conipany, Limited, é
obrigada a ter um representante no Brazil com plenos e illimitados po
deres para tratar e definitivamente resolver as questões que se susci
tarem, quer com O Governo, quer com particulares, podendo ser
demandado e receber citação inicial pela companhia.

11

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos unicamente
as respectivas leis e regulamentos e á jurisdicção de seus tribunaes judi
dance 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 para qualquer reclamação con
cernente á execução das obras ou serviços a que eUes se referem.

III

Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração
que a companhia tenha de fazer IlOS respectivos estatutos. Ser-lhe-ha
cassada a autorização para funccionar na Repu blica, si infringir esta
clausula,

Puder Exet.:uti\'o - 1909 - VaI. II
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IV

Fica entendido que a autoriz.ição c dada sem prejuízo do principio
ele achar-se a companhia- sujeita ás disposições do direito nacional que
regem as sociedades anonyrnas.

v

A infra~ção de qu~lquer das clausulas, rara a qual não esteja corn
minada 'relia especial,' serápunida C001 a multa de I :000$ a 5: óoo$, e,
no c.aso de rcincid~ncia, pela cassação dá autorização concedida "pelo
decreto. em vir'tnde do qual baixam as 'presentes clausulas.

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1909.-.'1. Candido Rodrigues,
Eu, abaixo assígnado, traductor publico e interprete comincrcialju

ramentado da praça do Rio de Janeiro, porvnomeacno da meritissima
Junta Cornrnercial, da Capital Federal.

Certifico, pelo presente, que me foi apresentado um documento cs~

crípto no idioma ihglez afim de o traduzir para o vernaculo, o que
assim cumpri em razão do meu officio e cuja traducçâo e a seguinte:

Tl1.ADUCÇÃO

Leis das companhias de 1863 a I()()O

CQ.1l1PANUIA LDlITADA POR ACÇ',ÕES

Jlemurcmdu'ln de .1ssocictção da «Scuíli American Railw,:ty Conumc
tion Company,' Limited

1. O nome da companhia e SOl/th American Raiiwar Construction
Companv, Limíted,

2. o cscriptorío registrado da companhia será na Inglaterra.

3. Os fins 'para os (~uaes se constitue a companhia são:

a) Construir, executar, levar a cabo, montar, melhorar, trabalhar,
comprar Ou adquirir; -por 'outra' fóuna, arrendar, desenvolver, admüiis
trar, gcrtrou supertntcnõcr na América do Sul c alhures, obras publicas
e serviços de utilidade 'publica de toda: a sorte,.· expressão esta que no
presente metnoranduni abrange estradas de ferro, companhias de carris,
docas, portos, cáes, pontes, canaes, reservatórios, terraplenagem, irri
gação, reparação, melhoramento, esgotos, drenagem, agua, serviço sa
nitario, gaz, luz electríca, telephone, telegrapho, fornecimento de força
electrica, (coras}, oülctnas c trapiches, mercados e edifícios públicos c
todas quaesquer outras obras' OLI trabalhos de utilidade 'publica, e em
ligação com quaíqner elos' fins supramencíonados, requerer,' comp~ar,
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ou adquirir de outra fónna, contructos, decretos, ou concessões ciJ
construccão, execução, montagem, melhoramento, g'crencia, adminis
tração ou superintendencia de obras publicas ou outros serviços de uti
Iidade geral ou a elles referentes, emprchender, executar, dispor, sub
contraciar, OH tirar partido dos mesmos de algum outro moela qualquer.

b) Construir, erigir, manter e melhorar ou auxiliar e concorrer
para a construccâo, ercccão, conservação c melhoramento de estradas,
de ferro, linhas de tramwars, obras elecaptação de ngua, poços, molhos,
trapiches, COlmaras frigoritkas, matadouros, etiücíos publicas, ou parti
culares, parques, telegrapho, obras de clectricidade, de gax, rnachinas c
outros, bem como suas applicações.

c) Promover, fazer, prover, adquirir, tomar de arrendamento ou
por contracto, arrendar, outorgar direitos de passagem, trabalhar,
usar c dispor de vias ferreas, de linhas ele bonds, cursos de agua e
outros caminhos e contribuir para as cespezas de obtenção, aprovi
siouameuto, acquisição, exploração e llSO dos mesmos.

cf) Erigir, construir, assentar, ampliar, demolir, reconstruir, alterar
e manter quaesquer cdificios, officinas 'c machinas necessários OUCQn
vcnícntcs aos negccios da companhia.

e) Adquirir por compra, ou de outra [6rl11<1, fazendas de gado e de
criação de carneiros, e explorar o negocio de criadores, marchautes,
negociantes de pelles, curtidores c depositarias em geral, preparadores
de carne em conserva, negociantes de couros, pclles, sebo, gordura,
banha, miúdos e outros productos animaes.

1) Empregar dinheiro na acquisiçâo ou mediante a garantia de
terras livres e-foreiras, gado abatido ou em pé, estações, lã, trigo,
milho, ~ldo, prodnctos em geral, mercadorias e outros bens na Arncrica
do Sul OLl alhures, c vender, melhorar, gerir, arrendar, utilizar, dispor
e negociar com esses bens e, no que respeita terras, desenvolver os
recursos das mesmas, roçando, drenando, cercando, abrindo caminhos,
explorando, plantando pastos, construindo ou melhorando, estabelecendo
c promovendo ímmigraçâo e estabelecendo cidades, villas e povoações,

g) Cultivar terras e propriedades, quer pertençam á companhia,
quer não, e desenvolver os recursos das mesmas drenando, roçando
cercando, plantando, fazendo pastos, cultivando, construindo ou
melhorando as mesmas.

h) Requerer, comprar, tomar de arrendamento ou em troca, alugar,
ou adquirir por outra Iórtna qualquer propriedade ou interesse, terras,
constmcçõcs, favores, direitos, privilégios, concessões, patentes, prí
vilegios de invenção, licenças, inventos, processos, secretos ou in
formações secretas com respeito a qualquer invento, machinàs, patentes,
installaçôes, gcncro de commercio, bens moveis ali immcveis de
qualquer especie, necessários ou convenientes aos negocias da com
panhia, c usar, desenvolver, negociar e tirar partido dos mesmos.

i) Fazer arranjos COlll qualquer governo, ou autoridades mu
níclpaes, Iocaes, que possam parecer conducentes aos fins da companhia
ou a qualquer delles , e obter de qualquer desses governos ou auto
ridades, direitos, privilegias ou concessões que a companhia possa
julgar de convemencía obter; explorar, exercer e cumprir esses ar
ranjos, direitos, privilegias e concessões, ou vender, arrendar, dispor
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ou negociar de qualquer outro modo com esses arranjos, direitos,
privilegias e COncessões .

.i) Emittir mediante commissâo, subscrever, tomar, adquirir e pos
suir, vender, trocar e negociar cm acçõcs , titules, obrigações; deben
tures ou outros títulos garantidos ele qualquer governo, autoridade pu
blica, municipal ou local, ou companhia-publica, e rormar- promover e
auxiliar companhias, syndicatos e sociedades de toda a sorte, c dar
qualquer garantia ou responder pelo pagamento de dinheiro ou pela
execução de ,qualquer obrigação ou empreza, c explorar operações fi
nancciras e bancarias de toda a sorte.

k) Negociar empréstimos e trabalhar C01110 agentes do emprestiruo,
pag-amemo, transmissão, cobrança e emprego de dinheiro, e da gerencta
dos bens.

1) Empregar e pagar peritos, 'clgen tes e outras.pessoas, sociedades,
companhias ou corporações, c organizar, montar e despachar expedições
para investigar, explorar, elaborar relatorios , fiscalizar, estudar, ex
plorar e desenvolver terras, propriedades ruracs, distrrctos, tcrritorios
c propriedades, quer pertençam á companhia .quer não, e colonizar e
auxiliar a colonização dlls referidas terras, propriedades ruraes, districtos,
territórios c .propnedadcs e promover a emigração ou immigraçâo para
tal fim, é adiantar e pagar ou contribuir para as ecspezas a isso rela
tivas c de outro modo qualquer auxiliar a quaesqucr pessoas ou compn
nhias que investigarem, adquirirem, explorarem, construirem, mine
rarem ou desenvolverem de outro modo qualquer as referidas terras,
propriedades ruracs, districtos, territórios e propriedades, ou que de
sejarem. "

1n) Estàbelccer ou promover, ou concorrer 1)..ara o estabelecimento
ou para a incorporação de qualquer outra companhia cujos fins abranjam
'a àcquisicão ou tomada de todos 011 quaesquer dos activos c responsa
bilidades das mesmas, ou que de qualquer modo si considerar vanta
joso, directa ou indirectamcnte, aos rins ou interesses ela companhia,
e adquirir e possuir acções, títulos ou obrigações das mesmas, e ga
rantir o pagamento de dividendos, juros ou principal, sobre acçõea ou
obrigações de q ualq uer dessas companhias.

11). Comprar ou adquirir por outra Iórma c explorar todos ou qual
quer 'parte dos negocias e bens de qualquer 'pessoa ou companhia, ou
as acções ou titulas de qualquer companhia que explore negocio que
a companhia estiver autorizada a explorar ou, que possuir propriedades
que convenham aos fins da companhia, c assumir as responsabilidades
de qualquer dessas pessoas ou companhias, e pagar pelas mesmas-di
nheiro de contado ou emittir acções ou titulos ou obrigações da com
panhia.

o) Associar-seou entrar em qualquer accordo para partilhar lucros,
união de interesses, risco conjuncto ou cooperação ou 'agencia de
alguma compantria, firma ou pessoa que explorar ou se occupar, ou
estiver em vias de explorar ou de se cccupar ou tratar de qualquer
negocio Ou transacção dentro da alçada da companhia, ou de qualquer
négocjo ou transacção susceptível de, ser explorada com vantagem
directa óu indirccta para a companhia, c' tornar ou adquirir de qualquer
outra forma e possuir acções ou titulo" das mesmas, e subsidiar ou
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auxiliar de outro qualquer modo a qualquer dessas companhias, e
vender, possuir, reemittir, COm ou sem garantias, ou negociar de outro
modo qualquer com essas acções, titulas ou obrigações.

P) Vender, arrendar, trocar, resgatar, melhorar. gerir, desenvolver,
hypothecar, dispor, utilizar ou negociar de outra fórrna qualquer com a
cmpreza e bens direitos da companhia, ou com qualquer parte dos
mesmos, pelo preço que a companhia entender especialmente 'com
acções integralizadas, no todo em parte debentures ou dcbcniures stock
integralizados no todo ou em parte ou obrigações, integralizadas no todo
ou em parte, ou bens de qualquer outra companhia, e dividir essa parte
ou partes, do modo que <1 companhia determinar, do producto da
compra, quer seja em dinheiro, ncçõcs ou outro titulo equivalente, qU,e
possa em qualquer tempo, ser recebido pela companhia em virtude da
venda ou de outra operação feita com todos OU ,parte dos bens propnc
dade, efTeitos e direitos da companhia entre os sacias da companhia, a
titulo de dividendo ali bonificação na proporção das acções, que possuírem
ou das quantias pagas sobre as suas respectivas acções, ou negociar 'de
outro qualquer modo com os mesmos, da fórma que a companhia de
terminar. E os poderes contidos neste paragrapho, serão exerciveis,
quer no caso de liquidação da companhia, quer não. .

q) Restabelecer e promover, ou concorrer para o estabelecimento e
organizações de associações, companhias, syndicatos, e ernprezas de
toda a sorte, e garantir por meio de subscripção ou por outra forma, 'a
tomada de qualquer parte do capital de qualquer dessas associações,
companhias, syndicatos ou cmprczas, a pagar ou receber qualquer com
missão, corretagem ou outra remuneração com respeito a taes opc
rações;

r) Comprar ou adquirir por outra qualquer fórma, e possuir,
e admittir , collocar ou vender ou negociar de outro modo em titulas
acções, debentures c obrigações de toda a sorte, e dar qualquer,
garantia com respeito aos mesmos ou fazer quaesquer outras ope
rações com referencla a quaesquer titulas, acções, debentures ou
obrigações.

s) Tornar emprestado ou levantar dinheiros para negocias da com
panhia.

t) Hypothecar e gravar a emprcza e todos e quaesquer dos bens
moveis ou immoveis, presentes e futuros, e todos e quaésquer capitaes
a realizar da companhia, na occaslão, emittir dcbetuures, titulas de. obri
gação hypcthccaría e debeuturcs-slock, pagáveis ao .portador ou não,
permanentes, resgatáveis ou remíssíveís.

u) Saccar, acceitar, endossar, descontar" passar e emittir lettras de
cambio, notas prornissorias, dcbentures, conhecimentos e outros instru
mentos e titulas negocia veis ou transferiveis.

v) Emprestar e adiantar dinheiro a qualquer pessoa ou companhia
sem garantia, ou mediante as garantias e condições, e sujeito aos
termos que julgar conveniente.

w) Em geral explorar-e emprehender qualquer negocio, empreitada
transacçrío ou operação mercantil, cornmercial, financeira, fabril, "in
dustrial ou outras que não de seguro de, vida, que um capitalista
qualquer possa individualmente fazer e executar.
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x) Distribuir entre os sócios, em espécie, qualquer propriedade da
companhia, ou o pl'odncto da vencia ou alienação de qualquer proprie
dade da companhia, e para isso distinguir c separar o capital dos lucros,
de modo, porem, que não seja distribuida quantia alguma ou bem,
importando em rcducção elo capital, sem a sancção (si houver) na
occasiâo exigida por lei.

X) Pagar as custas, contribuições e despesas preliminares e .inci
dentes á formação, estabelecimento e reg'istroda companhia, c rcruunerar
qnacsquer pessoas por serviços prestados ou a prestar na subscrlpção
QU tomada, anganacão ou auxilio prestado para conseguir tomadores
ou subscriptores, ou para collocar, subscrever ou ajudar a collócar ou
subscrever quaesqucr acç6e.s,debcnluoes, dcbetüure-stock ou outras
obrigações da companhia, ou referentes á organização ou formação da
companhia ou á gestão dos seus negocias.

z.) Conseguir. clue Ü companhia seja registrada, incorporada, ou
constituida ,na devida forma, si for nccessario ou conveniente, de
accordo.com as leis de qualquer colonia ou dcpcndencia do F..eino Unido
ou em qualquer paiz estraugeíro.

2- 1) Estabelecer e auxiliar ou ajudar a qualquer estabelecimento e
vir em auxilio de associações, instituições, fundos, tvust cservícos de
conveniencia publica, que sejam considerados de vantagem para qualquer
dosvempregadosou ex-empregados da companhia. ou a qualquer dos
dependentes, ou individuas ligados Ou parentes dessas pessoas, e con.
ceder a qualquer dessas pessoas, seus dependentes ou parentcs,:pensües
c subsidias c pagar premias de seguro dos mesmos, respectivamente c
em geral. assignar ou garantir subscripção de dinheiros para fins de ca
ridade ou ele bcneficencia, ou para qualquer exposição ou para fins de
utilidade publica em geral.

1:'-2) Obter qualquer Ordem Provisoria ou Lei do Parlamentopara
autorizar a companhia a explorar qualquer dos seus fins ou para fazer
qualquer modiflcação da constituição da 'companhia, ou para qualquer
outro fim que possa parecer conveniente, e oppor-se a quuesquer aclos
ou pedidos que pareçam affcctar directa Ou indirectamcnte os interesses
da companhia.

Z~3) Fazer todas c quacsqucr das COUSJS acima, em qualq ucr parte do
mundo, como principaes, agentes, contractantes, fidei-cómmissarios ou cru
outra qualidade, e por intermcdio de fldei-commissarios, agentes ou por
outros meios, só ou juntamente com qualquer 0\1 quaesquer outros. '

Z·4) Transferir, fazer com que ou permittir que qualquer companhia,
pessoa QlL pessoas sejam investidas na posse de todas e quaesquer terras,
accões, titulas e obrigações ou outros bens companhia para serem pos
euidos em « trusts » em favor da companhia ou mediante os (( trusts» que
forem julgados convenientes.

Z~5) Fazer todas as cousas que forem incidentes ou conducentes, á
obtençâo dos fins acima ou qualquer dclles ; c entende-se que o."; fins es
pcctflcados em cada um dos itcnsda presente clausula serão, salvo dis
posição em contrario no presente instrumênto, considerados fins Inde
pendentes, e não serão por fôrma algum....t Iirnitados ou resrrtugídos por
inferência ou referenda) pêlos termos de qualquer outro item, nem pelo
nome da companhia.



(j l{i

",,:-(j) E fica pelo presente declarado que a palavra « ccmpanhta . na
presente clausula, quando não se applicar a esta companhia, comprehen
derá qualquer sociedade ou outra corporação de pessoas, incorporadas,
ou não, domiciliadas no Reino Unido Ou alhures, cconstituída na con
íormidade elas leis do Reino Unido ou de qualquer. outro paiz ou e,stado,
ou de qualquer colonia ou dependencia, jú existentes ou que se organí
zarern futuramente.

4. A responsabilidade dos soctos climitada .
.s~ O capital nominal-da compaulna é de 5:. JOI, •.OOO, dividido em

100.000 accõcs « A )1 de ~I.:- I cada uma, c. co.oco acçõcs « H.~) de I
sllellinl.2· cada uma, podendo acompanhiu aug mentar seu capital.cmit
tindo novas acções na importancia que a companhia; ein resohiçâo or
dinaria julgar, opportunamentc.. conveniente. Todas as referidas acçôes
gozarão dos direitos a cllas affectos c especificados nos estatutos que
acompanham o presente '. Os direitos, lU1. occasíão, inherentes ás referidas
acções ordinárias e detertdas respectivamente, ficarão sujeitas nos termos
e condições da clausula 6 do presente instrumento, e mais, poderão ser
modificados ou conduzidos do modo expresso nos estatutos aqui anue
xados, porém não o, poderão ser por Iórrna diversa, e o disposto nos
referidos estatutos a tal respeito será considerado Como fazendo parte
do presente neto e terá effeito nesta conformidade. '" ..

6. Qualquer das acções da companhia, ( quer do capital orlgínaí
ou de qualquer aug·mento deste captral) qUE{ não estiverem cmittidas
na occasiâo, poderão sel-o opportunamente com, as-garantias ou outros
direitos de prcfercncia, já com respeito a dividendo, ou restituição de
capit::}i" :iú com aIl1hos, esse.s djreitos .o1.~com qualquer o~ttl"l) rrivilegio
especiâl sobre quncsqucr accoes emittidas nntenormente Ou <lue então
estiverem em vias de emissão, ou com um premio .ou outros direitos
deferidos sobre quacsqucr acçôcs emittidas anteriormente ou quc-es
ti verem em vias de emissão nessa época e sujeitas a quaesqucr condições
ou clausulas e com. o direito cl~ voto ou seV1, tq\ direito , e em, geral
nos termos que esta companhia opportunamentc determinar por reso
1ução ordinaria ,

Nós, as diversas pessoas, cujos nomes e endereces se acham de
clarados abaixo, desejamos nos constituir em companhia 110S termos do
niemorandwni 8Cassociação aqui junto, c respectivamente nos obrigamos
a tomar o numero de acçôes do.capital da companhia que vac declarado
deante dos nossos respectivos nomes.

Uma

Uma

Xumcro de nc
cões " ,\ " lo
'madas p o r
cada snbscn
ptor

Umn

subscnptorcsendereços e qualidade dos

james Brown 17 Gracechurch Strcct, E. C. contador.
"V. Ci-. H, Mouypenv, ,b3, London w,u, E. C., ne-

g'oclante.' ',"" .'..,:,., ,....•... : .. ',;:'"
D. J. Paterson, 53, Ne,," Broacl Street E. C., secre-

tario ',' ,.' " .'.. ~ ',' . ''',' ' ". '," _.' .
Henry Bacon, 20, Mcdova Road, Elm Park S. W .

secretario , .. , . , , , . , .
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Uma

ema

Uma

Numero cle uc
cõcs« A" to
inadas p o r
cada snoscrt-
ptoi

!.\OIl1CS, endereços c qualidade dos suuscríptorcs

I-Ienry George Burbridge, 419, Strand Vv. C., em-
pregado ........•......... " -.' .

George james Philp, 150, Porneroy Street, New Cross
S. S., contador (de custas)•.................•..

Frank I-I. Law , 7, Prínces Square, Kcnninington
Park Road S. E., empregado•.................•
Datado de 18 de janeiro de 1907.

Testemunha das assígnaturas acima:

l Icrbcri Pearce,

26 Oval Maneiam;

lZen. Oval. S. E.

Empregado.

Por cópia conformo.
Assignado. Geo. J. 8ar/?;en!.
Assistente do Registrador das sociedades anonymas.
Estava um seno de um shilling,
Estava a chancella do registro das companhias, Londres.
Estavam duas estampilhas inglczas valendo ao todo 6 shillings .
Marcado: 91734/4 -- Registrado -7 .433 - aos 19 de janeiro

de '907.

LEIS DAS COMPANHIAS DE 1862 a 1900 -- CO.1I1PANIlIA LlillITADA POR
ACÇÕES

Estatutos da Soutll American Rndrway Construction Company,
Limited

Tabella A

r. Os .rcgulamentos da tabella A do primeiro capitulo das Tire
Componies Act. 1862 não serão applicavcis á companhia, salvo na
parte que se acha reproduzida ou contida nos presentes estatutos.

Interpretação

2. Nos presentes estatutos as palavras que figuram na primeira
colúmna da tabella abaixo, terão as sig-nificações que se acham decla
radas em frente das mesmas -rcspectivamente, na segunda columna da
mesma tabella, quando taes significações não lerem contradüorias com
o assumpto O~fCOUl o' texto,
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Palavras

A companhia:

As leis cstatutorias:

o presente:

o cscríptorio :

Resolução cspecial :

Resolução cxtraordinaria :

/\ dircctoria :

Sello ,
Mez,
Am:o :

Por cscripto :

Regísrro :

Significados

A Soulh American Railwav Con
strucíion Compcl1lj', Limiteii,

As leis das companhias de IÍ.J6'J a
1900, e todas e quacsqucr outras
leis, na occasião, em vigor, com
respeito ás sociedades anonymae
c que nüectarem á companhia.

Os presentes estatutos OU outros
regulameutce qnc, opportuna
mente, estiverem em vigor.

O escriptorio registrado da compa
nhia.

Terá a significação dada no capi
t~}o SI da 1'118 Companies Act,
[(J62.

Terá a significação dada no capi
tulo 129 da Tnc Cmnianie Act,
[8Ó2.

Os directoresda companhia, na
occasião ,

O scllo commum da companhia.
() mez solar
O anuo contado de primeiro de ja

neiro a 31 de dezembro, inclu
slvc.

Escripto impresso, cscripto á ma
chinn de escrever, ou lythogra
phado, ou parte de um modo ou
parte de outro.

O registro de sacias da companhia.

As palavras no singular, só mente, comprehendcrão, tambem, o
plural e vice-versa.

As palavras indicando somente o genero masculino incluirão lam
bem, o feminino, e as que indicarem pessoas comprehcnderâo tamtcm
corporações.

3. Salvo o que ficou dito acima, qunesque- palavras empregadas
com definição especial nas leis cstatutorías terão, salvo quando forem
incompatíveis com o texto ou C0111 o assumpto, a mesma significação nos
presentes estatutos.

CAPITAL

3 A. O capital da companhia será constituído por lQÜ.()()Q seções
(( A), de uma libra esterlina cada uma e 20.000 accõcs ( B)) de um
shilling cada uma. Todos os lucros da companhia destinados à distri
buição entre os accíonistas a titulo de dividendo pertencerão c serão di

, vididos na seguinte proporção: 75 o entre .os possuidores de acçõcs
{( A » e os 25 o restantes entre Os possuidores .dc acções « B ».
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4. Os neuocios da companhia poderão, salvo o disposto no Com
tonies ..:1et. de 19()O, ser iniciados logo depois de incorporada a com
panhia, quando a directoria entender, ainda mesmo que o capital no
minal só esteja subscrtpto em parte.

5. Qualquer ramo ou espécie ele negocio que a companhia, pelo
memonnuum de associação ou pelos presentes estatutos, estiver ex
pressa ou implicitamente autorizada a cmprehender, poderá ser feito
pelos dn-ectores na occasião ou nas occasiõrs q IlC elles entenderem, c
estes poderão permittir que tal negocio fique em espectativa, quer já
tenha sido iniciado quer não, durante o tempo que acharem conveniente
não dar começo 9u continuar esse ramo de negocio.

6. Nenhuma parte dos fundos da companhia será empregada pela
directoria da companhia na compra ou empréstimo contra a garantia de
acções da companhia,

,:. Salvo o disposto. diversamente por contracto, as acções ficarão
á disposição da directoria, que poderá disfribuil-as ou dcllas dispor de
outro modo C111 favor das 'pessoas nos prazos e mediante as condições
que entender.

8. Com respeito ás distribuições a dircctoria cumprirá o disposto no
capitulo 7° do The Comtcníes .Aet, 1900.

9. Si a companhia oífercccr qualquer das suas seções á subscripção
publica, ~1. clirectorianão fará.distribuição alg-uma das mesmas, salvo e
até que, no minimo, tenham sido subscriptas t 10 destas acçõcs onere
cidas, e que as quantias a pagar sobre as mesmas, no acto da subscri
pção, hajam. sido pagas c recebidas pela companhia.

Pica entendido que o presente artigo não se aoplícarà a qualquer
distribuição de nccõcs subsequcute á primeira distribuição de acçõcs or..
Icrecidas á subscrípçao publica.

10. A.quantia a pagar no acto de subscrever cada ncção.offerccida
a.subscrtpção publica, e111 qualquer tempo, não deverá ser inferior a
5 % do valor nominal da acçâo .

11. Ao serem offerccidas acções da coiupanl.ia á subscrlpcto publica
ti companhia poderá pagar uma, commissão a qualquer pessoa ou .pcssoas
como retribuição de haverem cllcs ass'gnado ou obrigarem a assignar,
absoluta c condicionalmente ncçõcs da companhia por haverem anga
riudo ou se obrigado a angariar: subscnpçõcs, absolutas ou condicionaes
de acçôcs da companhia, porém tal cornmissão não deverá exceder de
co % sobre o valor nominal das acçôcs offcrecidas, e a companhia, além
dessa commissão ou em vez dclla, põde.retribuir a qualquer pessoa ou
pessoas que subscreverem ou se obrigarem .a subscrever ou-que houverem
angariado ou se obrigado a angariai' subscripções, absolutas ou condi
ctonncs de qualquer acçáo .ou titulo da companhia, dando a essa pessoa
ou pessoas uma opção para se apresentarem dentro. de um prazo fixo
para receberem um certo numero de acções da companhia por preço de-



terminado (nunca abaixo do par). O pagamento ou obrigução de pagar
urna conunissâo ou de conferir uma opção ficará a cargo da directoria,
por parte da companhia.

12. A dircctoria manterá no cscnptorío um registro contendo Os
nomes, endereços e occupaçôes dos seus dire-tores ou gerentes e rcmet
terá ao ofílcial do registro das sociedades anonyrnas, uma cópia desse
registro, e communicar-lhc-ha opportunamcntc qualquer modificação
que se der nessa directoria ou gerenciá.

13. Se duas ou mais pessoas forem registradas como possuidoras
conjuuctos de uma acçâo, qualquer pessoa dessas, poderá passar recibos
validos por dividendos , honiíicaçôcs ou outros dinheiros a pagar com
respeito a essa acçrío.

'4. Nenhuma pessoa será reconhecida pela companhia como pos
suidora de uma ~lCÇÜO em virtude de fklci-commísso e a companhia,
salvo ordem de algum tribunal ou juizo competente ou disposição de lei
fundamental, não será obrigada a reconhecer qualquer direito equitativo
contingente, futuro ou parcial a qualquer acção, nemdireito ou interesse
a qualquer fracçâo ele uma acção nem (salvo unicamente o disposto ex
pressamente I}()S presentes) qualquer outro direito referente a uma acção,
que não o direito absoluto á mesma acçâo, na sua integra, por parte do
possuidor registrado.

i ,S. Todo o sócio registrado terá direito, sem pagar cousaalguma, a'
um certificado sellado com o sello da companhia, de todas as acções reats
tradas de sua propriedade, ou pagnudo quantia nunca superior a um s11illing
por certificado, conforme a directoria opportunamcnte exigir, quando
se tr<:J,tar de varies certificados, cada um por uma parte dessas acçõcs.

Cada certificado.ute acção especificará os numeras das acções em
virtudes das quaes for expedido c a quantia paga sobre as mesmas;
fica entendido que, no caso de possuidores conjunctos, a companhia não
será obrigada a emittir mais de um certificado para todos os possuidores
conjunctos, referente a todas as suas acções registradas ou varies cer
tificados cadaum por uma parte dessas acçõcs, c a entre-a desse ccrü
ficado ou certificados ,,1 qualquer um dellcs será suflíciente e bastará para
todos.

16. Si qualquer certificado se perder ou rasgar, poderá, ser reno
vado, si tal for provado a directoria, do modo que dia o exigir; caso
esteja estragado, entreg-ando o certificado velho, e caso esteja peroído.
contra pag-amento de uma indemnizaçâo (si houveri, e em cada um dos
dons casos pagando a quantia, nunca superior <'1 um shilling, que a di
rcctoría oppcnuuamer.te determinar.

l7. I\ companhia terá o direito de primazia e de retenção sobre
todas às acções não integralizadas, registradas no nome de um sócio
(só ou conjunctamcntc com outros) pelas divida!'; e rcsponsabilidades .e
obrigacões cio mesmo" assumidas individualmente ou coujunctamcntc
com outro, sacio ou não, para com a companhia, quer o prazo do pa
gamento, cumprimento ou desobrigação das mesmas, tenha vencido,
quer não, e não será feita operação alguma ele credito, com quaesquer
accõcs, a não ser com a conoição expressa de que a companhia ficará
exonerada de qualquer obrigação de reconhecer qualquer direito equí-
tativo sobre ellas . '
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Esse direito de prefercncia c de primazia cxtcndcr-sc-ha a todos c
quacsqucr dividendos, oppuru.namcntc declarados com respeito a essas
acções -. Salvo accordc em contrario o registro, de transfcrencia ele
acções implicará desistcncia do direito ele retenção c ele primazia por
parte da companhia (si houver] sobre essas acções.

IB. Para executar esse direito de retenção c de primazia a dircc
toria poderá vender as acções a cllc sujeitas, elo modo que entender;
porém, não serão vendidas tacs acções emquanto não vencerem os prazos
de pagamento das quantias devidas, c cmquanto um aviso cscripto de
clarando a quantia devida c reclamando o respectivo pagamcntoc pre
venindo o interessado da intenção de vender as ncçôcs na falta do pag-a
mento não for dado ao sacio ou pessoa (si houverj com direito [IS acçõcs
em "virtude da-transmissão, e si ella deixar de pagar ou de cumprir seus
compromissos c obrígacõcs depois de decorridos sete dias da data do
aviso.

O lucro liquida dessa venda será applicado , primeiro, para saldar
qnaesqucr despezàs feitas em relação a essas dividas, responsabilidades
e compromissos, e, segundo, para pagar a quantia devida, e O saldo
( si houver), será pago ao socio OU a pessoa ( si houver) que tiver
direito ás acções por torça de transmissão.

19, 1.\'0 caso de ser feita qualquer venda 110S termos do artigo
supra o dircctor poderá inscrever O nome do comprador no registro,
como dono de acções, e o comprador não será" obrigado a verificar a
regularidade ou validade desse acto nem soffrerá cousa alguma em COl1
scquencia de irregularidade ou invalidade de tal acto; não será 'tão
pouco obrigado a verificar a applicacâo do producto da compra, e
depois de seu npme haver sido inscripto no registro, a validade da
venda -não poderá ser impugnada por pessoa alguma, e o recurso de
qualquer pessoa que for prejudicada pela venda, será de reclamar
perdas e danmos unicamente á companhia.

20. Nenhum sacio terá direito de receber dividendos, ou de com
parecer ou votar em qualquer assemblea g'eral, pessoalmente ou por
procuração, ou C01110 procurador de outra socio, ou de tornar 'parte em
qualquer escrutínio ou de exercer qualquer privilegio de socioç em
qnanto não pagar todas as chamadas ou outros dinheiros que dever
opportunamcntc , ou quc Jiaja ele pagar sobre as acçõcs que possuir,
individual o.u conjunctamcntc com outros, bem como os juros e outras
dcspezas ( SI houver).

Clll\~[AD:\s DF; ACÇÔES

:J I, A directoria poderá, salvo o disposto 110S presentes estatutos,
oppurtunamcntc, fazer as chamadas aos socios com respeito a todos os
dinheiros a pagar sobre suas acçóes, contrariamente ás condições de dis
tribuiçâo das mesmas, estabelecendo épocas fixas de pagamento, con
forme entender. comtanto que de um aviso de cada chamada com 14
dias de antecedcncia, no miuirno , e que nenhuma chamada exceda a um
quarto do valor nominal da accão e não seja reclamada dentro ele dons
mczcs antes da data em que a chamada precedente ou a ultima prestação
da mesma houver sido paga, e cada sacio será obrigado a pagar a
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quantia de cada chamada que lhe fór reclamada as pessoas é: nas épocas
marcadas pela directoria, qualquer chamada poderá ser exigível em prcs
tacõcs ou de uma só vez.

" 22. Uma chamada será considerada feita, na occasião em que a
resolução da du-cctotia autorizando essa chamada, houver sido votada.

:n. 03 possuidores conjunctos de UIl1a nccâo serão individual e
cünjuuctamcntc responsáveis pêlo pagamento ele chamadas c prestações
a ellas referentes.

2-,-~. Si uma chamada ali prestação devida sobre UIll1 acção não for
pag'a no dia ali antes do dia marcado para O respectivo pagamento , o
possuidor da accào , na occasião pagar á juros sobre a importancia da
chamada ou da prestação, a ta xa , nunca superior <1 [O 0'0 ao anuo, do
dia marcado para o pagamento até O em que eítcctuar tal pagamento,
que a directoria, opportunamentc determinar.

2.-). Qualquer quantia que, em virtude das condições de distri
buição de uma accão , for exieivcl no acto da dtstr.buiçâo ou em qual
quer época marcada será considerada como uma chamada devidamente
feita c cxigtvel na data marcada para a pagamento e, na faltn elo Po
gamento o disposto nos presentes estatutos com referenda a pagamento
de juros e dcspczas, commisso e outras obrigações similares, c todas e
quacsqucr outras disposições attinentcs dos presentes estatutos, serão
applicaveis ao caso C0l110 si essa quantia fosse uma chamada devidamente
feita e notificada, conforme fica'expresso no presente.

26. A companhia ao cmittir acçõcs, fazer accordos referentes a
uma differença qunlq ucr entre os possuidores desSc"1.s acções, com res
peito a importancia das chamadas a pag-ar, e si pelas condições de dis
trlbuiçEip de qualquer acçâo, toda ou parte ela quantia ou do preço dc
emissão da mesma, houver de ser paga por prcstacõcs, taes prestações.
quando vencidas , deverão se" pagas á companhia peta pessoa que na
occaslão for o possuidor reeístrcdo das accoes, OLi por seus represen
tantes pcssoaes, Icjrnes ,

J7. A directoria poderá, si entender, receber de qualquer sacio
que quizer pagar adiantado, todos ou parte dos dinheiros que dever
sobre suas accôes, alem da quantia que sobre cllas dever na occasião; e
sobre os dinheiros adiantados por esta lórma, ou sobre a parte que exce
der à quantia na occasião reclamada sobre as accões em virtude das quaes
houver ellc feito tal adiantamento, a companhia poderá pagar ou con
ceder juros a taxa \nunca superior. salvo o consentimento da companhia
em assmbléa gera a () 0'0 ao anno) que for combinada entre a dircctoria
e os socios que fizerem tnes adiantamentos.

28. Salvo quacsquer rostricções, constantes dos presentes estatutos,
qualquer súcia poderá transferir todas ou parte das suas acções, poderá
cada transferencia ser por escripto c da Iónuu usual, e deve ser deixada
no cscr.prono para ser registrada, acompanhada de um certificado das
acçõcs que se 'vão. transferir, e de outras quacsqucr provas (si houver)
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que a directoria exigir para constatar o titulo da pessoa que pretender
transferir ou o seu direito de transferir as acçõcs ,

39. O instrumento de trans'crencia de uma accão deverá ser assig
nado pelo transferente c pelo transferido, c O transferente será conside
rado como o possuidor da acção cmquanto o nome do transferido TI.10
for inscripto 110 registro com referenda á mesma.

:)0. Todos os instrumentos de transferencia que forem registrados
serão guardados pela companhia, porém qualquer instrumento de trans
fcrcncia que a Directoria se recusar a registrar será devolvido (salvo caso
de fraudel á parte que o houver apresentado.

3'. A directoria poderá se recusar a registrar uma transíereúcia de
acçõas sobre as quaes a companhia tiver direito de retenção, c poderá,
a seu criterio , recusar-se a rer-ístrar a transfcreucia de qualquer accão
que não se achar integralizada a um transferido que não for da sua ~\P
provação.

3J. Poderá ser cobrada por um registro de transfercncia quantia
nunca superior a dois shillings e seis dinheiros por transfcrencia que a
directoria opportunamente determinar.

33. Os livros de transferencia e o registro dos soctos poderão ser
encerrados durante os 14 dias que precederem immcdiatamente a cada
asscmblca geral ordinária da companhia, e em outras occaslões (si hou
ver) e pelo prazo que a directoria opportunamcnte determinar, ficando
entendido, porem, que não ficarão encerrados por mais de 30 dias em
cada anuo.

TRANSMISSÃO DE ACÇÕES

34. Casocfallccer um sacio, os sobreviventes, ou sobrevivente, se for
um possuidor conjuncto e Os testamenteiros ou curadores do íallectdo,
caso se tratar de um só possuidor, serão as uniras pessoas reconhecidas
pela companhia como tendo direito a suas acções, porém nada do que S8
contém no presente cxemptarà o espolio de um sócio conjuncto fallecido
de qualquer responsabilidade decorrente de acçõcs que possuir conjuncta
mente.

35. Qualquer pessoa que ficar com direito a uma acção, em COlI
sequencia da morte ou fallencia de um sacio, poderá, contra apresen
tação da prova que confirmar O caracter em que ella se' apresentar nos
termos da presente clausula, ou do seu titulo, que a directoria exlgir,
ser registrada como O possuidor de uma accção ou transferil-a para qual
quer pessoa que for da approvação da directoria ,

36. Si a pessoa habilitada na fôrma do artigo anterior quizer ser
registrada, entrará ou rcrnettcrá a companhia um aviso por cscri
pto, arsignado por ella, declarando a sua decisão. A directoria terá o
mesmo direito de se recusar a tornar eücctivo esse registro, como tem
de recusar uma trausfereucia das acçõcs requisitada pelo possuidor das
mesmas.

COlIUílSSÃO DE ACÇÕES

.17. Si um socio deixar de pagar toda ou parte de qualquer cha
mada ou prestação na data ou antes da data marcada para o pagamento
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da mesma J. dircctoria poderá, em qualquer tempo, subsequcnte á data
em que a' chamada ou prestação ficar por pagar, mandar aviso ao
mesmo sacio reclamando o pagamento dessa chamada ou prestação, por
parte da mesma que ficar por pagar, e mais os juros, e quacsqncr gastos
que possam haver sido feitos em virtude da referida falta de pagamento.

38. O aviso marcará UIl1 dia, nunca anterior a 14 dias da data do
avise, no qual ou antes do qual essa chamada ou prestação ou parte
della, como ficou dito acima, c todos os juros e dcspezas que houverem
accrescido em virtude da falta de pagamento deverão ser pagos. Indi
catá tambcm o logar em que deverá ser cflectuado o pagamento e de
clarará que na falta do pagamento na data ou antes da data, no lognr
marcado, as acções que houverem motivado esse a-viso de pagamento de
chamada ou de prestação serão declaradas cahidas em comnrisso.

39. Si os tenuos do aviso supra citado não forem cumpridos; a
acção que houver 1110Üyado tal aviso, serão em qualquer tempo, em
quanto não forem, pagas todas as chamadas e ,prestações, juros e gastos
devidos em respeito a mesma, declaradas cahidas em com1111SSO por re
solução da director!a para esse fim. O commisso comprehendcrá todos
os. dividendos declarados sobre a acção cahida em cornmisso, e que não
houverem ainda sido pagos antes da declaração do COI11\l1Ísso.

40. Quando qualquer acção houver cahido em commisso na con
formidade do disposto nos presentes estatutos será dado aviso imme
diato ao pussuidor da acçâo, ou á pessoa com direito á ncção por
transmissão, conforme for o caso, e será feito no rcgístro, em frente
á acção, o lançamento da expedição desse aviso, do commisso e da
data do mesmo; porém, as disposições do presente artigo são somente
indicativas e não ficará invalidado qualquer conunisso, por omissão ou
esquecimento de dar esse aviso, ou por deixar dc ser feito o lança
menta de que se trata supra.

41. Apezar de qualquer declaração de commisso, na fórma supra,
a directoria poderá em qualquer tempo, antes de haver disposto de
outra íórma da acção caliída em commisso, permittir que clla seja re
mida mediante os termos cio pagamento de todas as chamadas e juros
devidos e outros gastos feitos com respeito a ella, e mediante outras
condições mais (si houver) que entender.

42, Toda a: acçáo catuoa em cormuíssc ficará desde logo perten
cendo á companhia, -e poderá ser vendida ou distribuída de novo) ou
negociada de outra qualquer íórma, com a pessoa que a possuir antes
da declaração do commisso, ou que tenha direito ti. mesma) ou com
qualquer outra pessoa, mediante os termos e condições e de modo que a
directoria entender.

43. Um socío cujas acções houverem cahido em commísso, será
obrigado apezar disso, a pagar á companhia todas as chamadas feitas e
não pagas sobre essas acções, ao tempo do commísso e os juros sobre
as mesmas até a data do pagamento, do. mesmo modo a todos os res
peitos que si as suas acções não houvessem cahido em commisso, e será
obrigado a pagar todas as reclamações e demandas que a companhia
tiver de fazer com respeito ás acções, ao tempo do commisso sem de
ducçâo alguma nem dínercnca alguma do valor das acçôes ao tempo do
commisso.
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4-\-. () couuuisso de U1l1<1 ncção implicará a cxtincçâo, ao tempo da
declaração do connnisso, de todos e quacsqucr interesses em reclamações
c demandas contra a companhia com rcfercncia á acção, e ele todos os
outros direitos referentes á acção entre o sócio cuja acção cahir em C0111
misse e a companhia, salvo somente ,dos direitos c responsabilidades
que.ficam exceptuados nos prcscntos . estatutos, ou, daquelles que se
acham previstos ou estipulados nas leis estatutorias para o caso de ex
sacias.

4~, Cma declaração formal por escripto de ser o declarante dire
etor da companhia c de uma acçào haver devidamente cahido e111 COll1
missal por força dos presentes estatutos e declarando a época em que
foi imposto o commisso, servirá de prova evidente dos factos nella
exarados, para valer contra quaesquer pessoas que contestarem o com
misse da acção: c essa declaração e o certificado de propriedade
dessa acção scllada COm' O 5e1l0 da companhia entregues ao comprador
ou á pessoa a quem for el1a distribuída, constituirão titulo valido da
acçâo, e o novo possuidor tia mesma ficará exonerado de todas as cha
madas feitas anteriormente á compra ouã distribuição, e não será obri
gado a verificar o emprego de dinheiro da compra nem o seu titulo
sobre a acçâo ficará prejudicado por qualquer-omissão ou .irregulari
dadé, anteriores, referentes á declaração do commísso, venda, nova
distribuição ou alienação ela acçâo.

CO?\'VERS.\O DE l\CÇÕES Kl[ TlTULOS

4). A eompanhu poderá, e111 asscmbléa g-eral, converter quacsqucr
acçócs integrnlizadas em títulos, e poderá. converter quacsquer títulos
em acções in tcgrallzndas de qualqucr tvpo .

47. Quando quacsqucr acções houverem sido convertidas .em ti~

tulos, o" diversos possuidores desses titules poderão transferir seus res
pectivos interesses ncllas, ou qualquer parte desses interesses, do modo
que a companhia determinar ,em assembléa geral, porém na falta de
qualquer determinação, elo mesmomodo e sujeitas nos mesmos regula
mcutos que regem a.transferencia de acções iutegralizadas , ou tão seme
lhantemente quanto o permittirem as circumstancias , Porem a directoria
poderá opporhmarnente , si entender, determinar a quantidade minima
de acções a transferir, e.determinar que não se transferirá fracções de
uma libra, com faculdades, entretanto, para rcvognr taes regulamentos
em casos especiaes, si assim o entender.

41. Os diversos possuidores de titulas terão direito de participar
nos dividendos e lucros da companhia, de accordo com a quantia dos
seus interesses respectivos desses titules, c esses interesses conferirão, na
proporção da sua importancia, aos possuidores respectivamente os
mesmos prlvilegios e vantagens, para votar em asscmbléas da compa
nhia, e para outros fins, que o conícrinam acçôes de igual quantia,
porém· de modo que nenhum desses privilcgios. ou vantag-ens, salvo O
de participar nos dividendos e lucros da companhia, sejam conferidos
por essa parte alíquota de titules consolidados; c que o .não scrtam se
fossem representados por acçõcs.
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Essas conversões não affectarão nem prejudicarão qualquer prcíe..
rencia ou outro privilegio especial.

49. Todas as disposições contidas nos presentes estatutos relativas
a acçôcs, applicavcis a ncçõcs integralizadas, sel-o-hão aos titulas, e em
todas essas disposições a expressão «Acçío.. C «Sócio» comprehenderão
«Títulos» e «Accionista». .

\YAIU~ANTS E '\((,:OES

50. A companhia poderá, a pedido de possuidores de acções ínte
gralizadas, emittir sobre o sello da companhia, um da acção, declarando
que o portador do warrant tem direito as acções nelle especificadas, e
poderá prover por meio de coupons ou de outra fôrma, ao pagamento de
futuros dividendos sobre as acções incluídas nesses warrünts de acções.

5 r • Nenhuma pessoa como portadora de: um warrant, terá direito
(A) 8C assígnar uma requisição de convocação de assembléa, nem (D)
comparecer ou exercer por si ou por procurador seu quncsquer privi
lcgios como socío, ao menos que no caso (A) antes da occasião de depo
sitar tal pedido, ou de dar aviso da sua intenção de o fazer C01110 ficou
dito acima, ou no caso (B) tres dias no minimo antes da data marcada
para a assembléa, tenha depositado no cscríprorío, ou em outro sitio que
a directorta oppormnamcnte indicar, o warrant com respeito ao qual
cllc se propõe a ag-ir, comparecer ou votar conforme ficou dito supra, e
a menos que o warrant fique depositado até depois de realizada a assem
blea ali qualquer adiamento da mesma .

.~3. A directoria poderá determinar c, opportunamente, variar as
condições, mediante as quaes deverão ser emittidos os warrants de
nccõcs, e especialmente, as condições sob que um novo "warrant de
accão ou coupon serão emittidos em lognr do que se estragar, mutilar,
perder ou destruir j aqucllas em que o portador de um warrant de acção
terá direito de comparecer e votar em assembléas geraes, e em que um
warmnt de acção poderá ser resgatada, c o nome do portador inscripto
110 reg istro, pejas ncçõcs nellc especificadas. Salvo quaesquer disposi
ÇÕC:i em contrario e as contidas nos presentes estatutos, o portador de
um "Warrant de acção será sacio na significação mais lata da palavra. O
possuidor de um warrant de acção ficará sujeito ás condições referentes
aos warrants de acções, em vigor, na occasíão, quer hajam sido estabe
lccidas antes, quer depois da emissão desse warrant.

H.ESGATE DE ,YAnRA:--iTS

53, Si o portador de um warrant de acção .entreg'ar o mesmo para
ser canccllado, c deixar acto contmuo, no escriptorio, uma declaração
por cscnpto, por elle assígnada, da fórma e authenticada do modo que a
directoria determinar, pedindo P,U<1 ser registrado Como soda com res
peito ás acções ou titulas especificados no dito warrant de accão c de.

Poder Executivo - 19°9 - Vol. Il , 40
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clara- nesse instrumento o seu nome, endereço c profissão. terá direito
de ser ínscripto como sócio no registro ele sócio da companhia COm rc
fercncia as accôes ou títulos especificados no 'warrant de acção que eu-
tregar, '

AUG~[E:'iTO Dl:; C:\l'IT:\L

54, A companhia, por resolução ordiünria, poderá Opport.uua
mente, quer todas as acçõcs na óccasíão crcadas hajam sido ernittidas,
quer não, ou quer todas as accões na occasião cmittidas, tenham sido
integralizadas, quer não, aup-mcntar o seu capital creando novas accôes
do ~llor c divididas em acçôes elas impcrtuncías respectivas que julgar
conveniente.

'55'.' 'Qualquer capital levantado por melo.de o-cação ele nOVJS ~lC
cõcs ficará' sujeito ás 'mesmas disposições com rctcrcncut ao pagamento
d~ chamadas ou prcstaçõcs~ comm'ssõcs , transrercncla, trausnussâo.
c()m'mlsso; ~l;r~ito de retenção c outras, quc se houvesse Icito parte do
capital original.

J\LT1~H.1Ç,\0 DE: C;\prL\L

5(l. I{ companhia poderá, mediante resolução especial, _modificar
ê1S çondic,:pcs cpntid,cl~ "noSCl! 111elllorandl~lIr ele Asscc.açzc, no tocante
ao.s: seguintes tópicos OU::1 qualquer dcllcs:

;1) Coasolídar e dividir Oseu capital em acçõcs de maior valor do
que as existentes.

lJ)Subdividindo as acções existentes Ou qualquer dellns, dividir o
seu capital ou.qualquer parte dclle, em acçóes ele 111CllOr valor do que
o estabelecido no seu' tncmoranduni de Assoctacao..« 'ao subdividir uma
àcçnc dcterrninan para as acções resultantes dessasubdivisão, os direitos
que lhes assistem no tocante a dividendos ou a distribuição do activo ,

C) Reduzir o seu capital de qualquer modo autorizado pelas leis es
tatuarias.

57. O que for feito em obscrvancia do artigo precedente de ac
corda com as Ieia cstatutorias, tanto quanto ellasforcm applicaveis ao
caso, c quando o 'não forem, "de accorclo com a resolução especial que
autorizar tal facto, e quando esta não lhe fôr applicavel, de modo que a
dircctoria julgar mais conveniente.

58. Salvo 'o disposto no conipanies act' de 1880, c de accordo com
o mesmo, poder-se-na resgatar capital sob a condição e com o funda
menta de poder elle ser chamado ele novo, elo mesmo modo que se
nunca houvera sido resgatado.

AC(,;ÕES l'REFEltENCIAES

59. Quaesquer qCÇÕCS (do capital original da companhia ou de qual
qlleraugm~nto do mesmo) por emittir na oc.aslão. podcrâo ser oppor
tunamente emittidas com as garantias ou outros direitos deprefcrencia,
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já no tocante a dividendo OH resgate de capital, 3ú a ambos, ou Com
qualquer outro privileg-io0Ll vantagem especial sobre quacsqucr outras
acçôes anteriormente cmittidas ou em vias de emissão, ou CO!1l premio,
ou com os direitos defendas quando comparadas com qnacsqncr outras
ncções anteriormente emittidas, Ou em vias de o ser, ou sujeitas a
quacsqucr condições ou clausulas c com quacsqncr direitos de votos ou
sem ellcs, e cru geral nas condições que a companhia opportunamentc
snnccionar em resolução ordinaria.

:\LTERA<,::\O DE DIHElTOS

oo, 'I'odos ou quacsqucr dos direitos ou pri vilcgios pertencentes a
qualquer classe de nccócs eruittidas pela companhia pc-terno em qualquer
tempo, quer antes quer durante a liquidação, ser affectados, altcrndos ,
modificados, abandonados Ou resolvidos por accordo entre a companhia
c qualquer pessoa que se apresentar para contractar por parte cessa ela
se. comtanto que tal accordo seja ratificado por escripto pejos portado
res de metade, no minimo, do valor nominal das acçôes emittidas dessa
classe, ou seja confirmado por rcsolucnc cxtraordiuaria votada em assem
blóa geral, separada, dos possuidores de acçôes dessa classe; c todas
2.5 disposições contidas ulteriormente nos presentes estatutos sobre
asscmbléas geraes applicar-se-hão mulatis-rnntündis a todas essas assem
bléas, porém o quorum dellas deverá ser constituído por socios poso
sutr.dcçou representando por procuração a metade do valor nominal das
accôes emittidas dessa classe.

, l\ presente clausula 0;10 implica repressão de direito algum de cmtt
til' accõcs prcíerenciacs ou outros poderes que a companhia teria si esta
clausula fosse omíttida.

ót • As assemblcas gemes realizar-se-hão uma vez por armo, nas
épocas. e Jogares que a du-cctoria determinar. A primeira asscmblca (que
se denommara a Asscmblca Estatutoria) realizar-se-há nunca menos de
um mez, nem mais de tres mezes depois da companhia ter direito de ini
ciar suas operações.

Ô3. As asscmblcas gemes supramcnc'onadas (que nno a Assernbléa
Estatutoría) serão denominadas assem blcas extraordinarias. Todas as
outras chamar-sc-hâo extraordinárias.

ó3. A dircctoria poderá convocar uma nsscmblúa cxtraordinartn
sempre que julgar conveniente fazel-o .

ôej.. 1\ directoria, a pedido dos possuidores de um dccimo , no mi
nímo, do capital cmittido da companhia, sobre ü qual todas as chama
das ou outras quantias então devidas hajam sido pagas, convocará aeto
continuo urna asscmblén cxtraordinarla , e serão observadas as seguintes
disposições : ~

a) 0. pedido deverá declarar os fins da asscmbléa e ser assignado
pelos pcncicnanos e depositado no escnptorto , e poderá constar de va-
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rios documentos da mesma forma, assígnados por .umou mais rcque
rentes "

b) Si a dircctorla não convocar a asscrnblóa dentro dOS'21 dias con
tados-oa data .do pedido depositado, os requerentes ou a sua maioria
em valor, podcrr;o ccnvocar clles mesmos a assembféa. porém qualquer
.rsscmblcn convocada dessa rÓt'ma so se realizará depois de decorridos
ires mczcs da data do deposito dos requerimentos.

é-") Si em qualquer cessas asscmblcas uma resolução que, carecer
de confirmacão em outra assembléa torvotada, 'a directoria convocará
incontinente "uma ussembtca extraordiuaria ulterior para deliberar sobre
a resolução, e, si entender, ou para confirmai-a corno resolução espc
cial , c si a dircctoria nào C011\'0(','11" a assernbléa 'dentro de sete 'dias
contados da data daapprovação da primeira resolução, os requerentes
ou-sua maioria em' 'valor- poderão convocar ellcs mesmos a assembléa ,

d) Qualquer assembléa couvocada fios tcrmos tla presente clausula
pelos requerentes será convocada do mesmo modo, tanto quanto pos
sivcl, porque o são as convocadas pela directoria ,

65. Será dado aos socios, do modo ulteriormente mencionado,
um aviso de sete dias no 'minimo (inclusive o dia em que o aviso fôr
dado ou considerado dado, sem porém, contar O dia para O qual o
nviso \YJrdaclo) marcando o Iognr, o dia e a hora da assemblea, e caso
se tratar de assumpto especial, a natureza geral do,' mesmo' assumpto ,

Porém a omissão accidcntal desse aviso OLl O não recebimento do
aviso por qualquer socio não invalidarão qualquer resolução votada ou
neto de qualquer dessas assembléas ,

ACTO'S Di ASSEMIlI,l"~:\S (:ER,\ES

(J6. Todos os.ncgocíos tratados na asscmbléa cstatutorta ou em
uma asscmblca cxtrnorcmana serão considerados especiacs, e todos os
que 'furem tratados cm assembléa ordinária serão tambcm considerados
cspeciacs, á exccpção-da approvação de um dividendo, do exame das
C(Hlt:U;) dos balanços e dos relatórios ordinanos da dírcctcría, dos con
tadores juramentados, eleição de dircctores e-de outros funccíonarios
pnru substituircm os que se rctirareru..e outrosquaesqucr ncgocíos quc.
por-força dos presentes estatutos, deverem ser tratados em asscmbléa
U rdi n':l1j.'1.. .

(~7. Não se tratara de assumpto ,:I1g-um em asscmbléa geral, sem
qt.esc ache presente o 'lllOl"llI}/.,cxig-ido .quando a assembléa lor deli
r-crar. Trcs membros presentes pessoalmente constituirão qnoruan para
tCJl:OS os fins. '

ófl. O presidente (si houver) da dircctoria presidirá a todas as as
scn-bléas gcraes, porém, si não houver presidente, ou si em qualquer
asscmbléa não se acharvcllc presente dentro de quinze minutos da
liora marcada para a realização da mesma. ou si não quizcr presidir,
os socios presentes elegemo um director, ou si não houver director
presente, ou si todos os directores presentes se recusarem a presi
dir, elegerão um sccío presente para dirigir os trabalhos da assembléa,
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69. Si dentro de meia hora da hora marcada para realizar-se a
asscmbléa geral não houver qnoruni presente, á nsscmblca, si COIlVO~

cada a requisição de sócios, será dissolvidn . Em outro qualquer' caso
ficará adiada pm'a O mesmo dia da semana sao-utnte. c si 1110 houver
quorum dentro de meia 110ra decorrida da-hora marcada para realizar-se
,1 nsscmblén, osrsocios pessoalmente presentes cuustituirâo qnoruni e
poderão tratar dos ncgocíos para o, qnacs foi convocada a assemulca.

70. O presidente, com o C011Senso de qualquer .assemblén cm ç]ue
houver quorum presente, poderá adiar a asscmblea para outra occasiâo
opportuna e para outro 'Jogar, contormc ,a .assernbléa detennmar .
Sempre que uma asscmblea fór adiada por 10 diasou por pmzo.supenor.
o aviso desse adiamento.deverá cser dado do. mCSl110 modo que si se
tratasse de uma assumbléa original. Salvo o disposto supra, os sócios
não terão direito a aviso algum de adiamento, nem do negocio .a trn
tar-sc em uma asscrnbléa adiada. Não .c.e trMará de negocio 'ah-um em
uma asscmbléa adiada, além, daquellcs de que se poderia haver .tratado
na assernhléa que ficou transferida.

71, Em qualquer assembléa geral uma resolução posta a votos na
assembléa, será decidida por votação svmboüca, pela maioria dos socios
presentes pessoalmente c com direito de votar, salvo si aut-s cu no
acto de ser declarado o resultado da votação symtouca. lór pedido
escrutinic pelo presidente Oll por _cinco soeios, no mínimo, presentes
pessoalmente ou, por procuração, e C0111 direito a voto, possuindo no
minimo, conjunctamentc, S.noo accôcs da companhia.. Si não ror pedido
escrutínio, a declaração do presidente da asscmblca de haver uma
resolução sido votada, ou votada por maioria especial, que foi rcjci
tada.eou recusada por maioria especial, será concludente e a respectiva
declaração nos livros de actas da companhia será prova bastante disso,
sem ser preciso provar o numero nem a proporção dos votos arrcca..
dados pró ou contra essa resolução.

7'2, Si íór requisitado escrutínio do modo supra mcncionado.procc
der-se-há ao mesmo na época (quer na asscmblca em que fór pedido o
escrutinio quer dentro de 14. dias ela 'dita 'assembléa] e nolo:,plr c do
modo que o presidente determinar, e o resultado do escrutirric seracon
sidcrado resolução da assemblén em que. foi 'requisitado tal uscrutinio.

73. Qualquer escrutínio devidamente pedido ao ser eleito um pre
sidente de uma assembléa, ou referente ~i adiamento, scra realizado
na asscmbléa , sem adiamento,

74. No caso de empate, em votação syrnbolica oucscrutiuio, o prc
sidentc da assembléa em que se realizar a votação symbolica, 'ou que' for
pedido O escrutínio, contormc ocasr, terá direito ao votode qualidade.

75. O pedido de um escrutinio Dão impedirá a continuação da
assernbléa para tratar de qualquer negocio quenãoseja o-que motivou
o pedido de escrutínio. '

VOTOS DE socios

76. O~ votos podem ser dados pessoalmente ou por procuração.,i Em votação svmbohca todo o, sacio pessoalmente presente, e
com. direito de votar, terei. unicamente um voto. Caso se trate de escru
tinia, terá um voto por acçào que possutr .
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a dircctoria

Nenhum sacio presente somente por procuraçâo terá direito de votar
em votação svmbolica, a não ser que esse soc:o seja uma corporacão pre
sente por procurador, que não seja clle mesmo sacio da companhia, C1Sü
este em que o procurador poderá votar como sócio.

:8. Si duas ou mais pessoas tiverem direitos coujunctos sobre nina.
acção, a pessoa ou cujo nome figur::u" em primeiro lognr 110 registro
como um dos possuidores dessa .:1.l\'Jo será, <'t uuica com direito devotar
com essa acção.

79. Nehbum sacio terá direito de votar em uma asscmblóà geral
realizada depois de decorridos dois mczcs do registro da _ companhia,
com qualquer acçâo que adquirir por transfcrcncia, a não ser que a trans
terencía da acção pela qual pretende votar, haja si':Jo depositada na COI11

panhia para ser registrada, um mcz antes, no ruinimo, da época em que
se realizar a asscmbléa em que cllc pretender votar, c que o SeU rcg:s
tro se tenha effcctuado .

ao. Si qualquer socio for louco, idiota ou « n011 campos meritis J)

poderá votar seu curador, curator bouis, ou por antro curador legal, c
essas pessoas mencionadas em ultimo legar pcr'crao votar pessoalmente
ou por procuração.

SI; -O instrumento nomeando procurador deverá ser cscrpto pelo
próprio punho do outorgante, ou do seu procurador, ou si O outoig'antc
for sociedade, scllada com () 512110 da mesma, SI houver, c s! não hou
ver, firmado por Iuucciouario Ou procurador devidamente autorizado
IXlf<1 isso.

Nenhuma pessoa cxcrccrú as iuncçõcs de procurador, Sl não for
sacio da companhia e com direito a voto, salvo o C.:lSO de se tratar de
uma corporaçãf.i, que poderá dar procurnçâo a um dos seus íunccionarios
socio ou uâo da companhia.

nJ. Qualquer instrumento nomeando procurador, sere redigido,
tanto quanto O pcnnütírcm as circuntstancins do modo abaixo ou des
tíuar-se-ha ao seguinte fim :

Ttie Suulh Amsrican 1?Ji!JvJ)" Construction. CompJlIY, Límüei,
(( Gtl _" " . _ _. " . _ ' Socio da 801l1h "'lmcr-j(,'Cl1l

Railu:.lr Construcncm COillP.''I11)", Limilcd, (; com direito a ..
votos, pelo presente nomeio.". dc .. o, 0\1
na falta dcllc o • " • _ o • " o •••• "de "' ou na Ltltü deste

de """".. , meu procurador', para votar por
mime por minha vez na Assembtca Geral Ordinária (ou Extraordi
naria, conforme O caso) da companhia, a realizar-se no dia
de " c elll qualquer adiamento da mesma"

Em testemunho do que firmei o presente neste dia
••• o de 19- _o" podendo ser redigido de outra Iórtuá quê
opportunarnentc approvar,

83. O instrumento nomeando 11m procurador, c a procuração
(si houver) devidamente assig"i1il'Ja deverá ser depositada no cscriptcno
antes das quatro horas da tarde da antcvcspcra do dia marcado para
realização da asscmblca, 011 da esscmbíca adiada [conforme for o caso)
em que a pessoa nomeada no referido instrumento se propõe a votar;
de outra forma a pessoa nomeada não. terá direito de votar com tal
procuração. O instrumento nomcan ío procurador só sem valide
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para a asscmbléa nclle mencionada c panqualquer adiamento da
lJlcsmn.. ' ,. . .

B-t. Qualquer soc:o que residir fóra do Reino l.!nidO po.ícra P?r
procuração no.ncar q ualqucr pessoa, SOSIO da, çOmpa?hi<l" ~Ctl, I2roClll~a.~
dor para VOUlr em cuulqucr assc.nblca, podendo essa procuraç~ü ser
limil<ió:i .1 urna asscmbtc.i csoccint ou ampla, C,Ol11prdiêhLlcndo toda~,ás
nsscmlilújs em que esse súcia tiver direito de votar Cada urna d'cssas
procurações deverá ser cntrguc uovescriptorio c guardada alll qua
renta e oito horas no mínimo "unes de servir c valer na nsscmbléa .

(35. O voto dado de accordo com, o~, te:~mos de um instrumento
de procuração será valido a despeito di morte previa do outorgante
ou da revogação da procuração, onda transrcrcncta da ac~ão com r"es~
peito á qual Ioi o voto dado;'cOllltanto que não tenha Sido recebido
aviso rscríptu da J1101:tC, rcvoaaçâo ou transtcrcncia, 110 cscriptorlo,
antes de realizar-se a assemoléa.

DlRECTOHES

n6. Os rlirectorcs sCl:áo lluhc3.lnenos de tres, nem "inais desc~c.
ti? Os primeiros dircctores serão nomeados 'lic1os ,~llbscrlp.t9rcs do

rriciüorandum dc.AssociaçãtJ da .CQíli1itlnhia; ou pela maioria denes'"tlot
instrumento csctípic, pdr cllcs asslgnãdo, cm asscmbléa ou fora ç!enà.
Até. scrctrí riorircadoa directdrcs, os,subscrlptorés db ..t\lenidttlndllnidc A.<{~
sdc\aç50?crão consitlcrndos du'cciorcs, ficando entendido que ücssccdsô:
n disbõsro nus duas clausulas subscqucntcs dos presentes estatutos liãü
tora applícação.

BcL Um oircctor deve ser accionista da companhia.
89. Os dircctorcs serão pag-os dos cofres da companhia por todas

as suas dcspczas de viagem e outras que fizerem para comparecerem as
asscmblcas da dircctoria e dos sodas, ou para outros negocies da com-.
pnnhia, c serão pagos pelos cofres ela companhi<l,. a titulo de rcmune
dlç:ld,pelos scnij(;bs ~ucpid~ilrei1l,1;cccbendoá iriliJbrtâticia,dc t 250,
por âliiio, càUa util, c « presídcnie i'cccberá 111'ÜS5.: IOo~por, a~ilo, ,c
l~e3 remunerações . serão }:úg-js, trilllclis.<lllliênte,e(excepto a reniuric~

ração addicioríal p,'1ga ao ~Jrcsidentc) sci'ão divididas entre os djrcddr~s,
na proporção e do modo' que a maioria dellcs dctérlriinàr e em pãrtes
ig'uaes, C:.1SO não hajam feito arranjo 'para tal.

90. Si qualquer dos c\irectore.<; fpr nomeado agente para prestar
serviços extraordinarios, 01.1 para serviços espcciaes, como seja ir ou re
sidir no estrangeiro para qu~~lqLlerdos fins da companhia Ol,lp~raoutros
dssümptos. n.dl,rectoria poderá rétiiiiüenir o dírectcr ou dítcétoresquc
disso se eilcahcg'ürclTI, coíii uma quaittia fixa ou éoih líli1a porccilt8g-élü
nos lucros, ou .de outra túrma, quê estabelecerem, é c~sa, rêlnl1flcl'açáb
l~riderá fo'r.i·addicional titi ctn sttbsntütção dá que fiei estabelecida ante
ríormcnte.

91' Os dircctores botíerão, cru qualquer tempo tli1tê3,~b. ãsscftíbléá
ordinária do atino ele 1908, nomear quaesquér pessoas panl o carao de:
dil'cctor, corntanto que o numero de directores ítrío exceda de ,sete ao
todo.
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92, Os d'irectores que continuarem a exercer suas tuncçõcs em
qualquer tempo, poderão ag'ir a despeito de qualquer vag-a no seu seio;
fica entendido porém, que 110 caso dos directores ficarem reduzidos em
qualquer tempo a menos de tres, os directoros restantes Oll dírector pre
encherão C1S vagas ou a vaga para perfazerem o numero minimo estabele
cido, ou convocarão uma asscmblca geral para preencher as vagas que
houverem de ser preenchidas.

PODERES DOS DIREC'füRES

93. Os negocias ela Companhia, salvo ü disposto nos presentes eS4

tatutos, serão geridos pela directoria, que poderá exercer todos os po
deres da companhia e praticar por parte da mesma todos os actos que
podem ser exercidos e feitos por clla,.e que as .leis estatutorias ou os
presentes estatutos não mandam exercer nem praticar pela companhia
em asscmbléa geral, com observnncta entretanto de qualquer disposição
contida nos presentes estatutos, nas leis estatntorias e nos regulamentos
(que não forem contradictcrios com os referidos regulamentos ou clau
sulas) que forem prescriptos pela companhia em assembléag-eral ; porém,
regulamento algum elaborado pela companhia em assernblea geral inva
lidará qualquer acto anterior da directoria, acto esse que teria sido va
lido si tal regulamento não houvesse sido feito. Fica entendido porém,
que, salvo o disposto no presente artigo, a directoria não terá poderes
para vender, alugar ou dispor da ernprezada companhia, sem a sancção
de uma resolução ordinaria da companhia.

SELLO

94, O seno commum da companhia será guardado do modo c
aos cuidaçJ.os de quem ella opportunamcute detcrmiuar e será affixado
a todos os ducurneutos que dcllc carecerem, na presença c, com o
attcstado de dois directores, ou de um director e elo secretario ou de
alguma outra pessoa que a elirectoria nomear.

PODERES 'PARA CONTRAI-llR E~lPRESTIMO

95, A directoria poderá opportnnamentc, a seu crtterio, levantar
ou tomar emprestado, ou garantir o pag-amento de qualquer quantia
ou quantias para negócios da companhia.

96, A directorla poderá levantar ou garantir a restituição desses
dinheiros do modo e mediante os termos e condições que enterl'der;
especialmente por meio de emissão de dcbentures ou de dcbenture-stock
resgatáveis ou perpetuos, gravando tojos ou parte dos bens da compa
nhia, presentes' e futuros, inclusive °seu capital a realizar na Occasião.

97. Quaesquer dcbenturcs, debenture-stock , títulos ou outras
obrigações podcrãc 'ser cmirtidos com desconto, premio! ou outra
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clausula qualquer, e corn quaesqucr privilégios cspeciacs no tocante a
resgate, CeSSa0, sorteios. distribuição de acções ou outras reg-alias.

98 ..i\ dircctoria-deverá cumprir devidamente o disposto no ca
pitulo 14 do Tno Comt-mies .leI, t qoo, no: tocante ao registro de
hypothccas c gravames nelle especificados e no mnis .

99. Será pago o emolumento de um shlling por exame de cópia
de qualquer instrumento registrado de accórdo Ç0111 o disposto no capí
ulo 14 do 1'Jw Compomes ./1ct., [9(1).

100. Perderá ipso facto seu cargo o dircctor

a) Que fallir ou entrar em accórdo com seus credores ou recorrer
.;1 qualquer lei então em vig-or para valer aos devedores insolventes.

b) Que enlouquecer ou ficar atlectado das faculdades mcutncs.
c) Que deixar de possuir o numero de acçócs ou: a quantidade de ti

tulos exigidos para sua qualificação, ou que, decorridos dois mezes ca
data da sua nomeação, não tiver adquirido e numero de acções ou J
quantia de titules precisos para qualifical-o .

d) Que se ausentar ininterruptamente das asscmblcas usuacs da di
rectoria por espaço de tres rnezes, sem licença da directoria .

e) Que resignar O seu cargo por escripto, de accórdo com O dis
posto nos presentes estatutos.

f) Que deixar de agir de accôrdo com .o disposto no capitulo 6°,
sub-paragrapho 1 (b)'do Companíes f1el, 1900, dentro de sete dias decor
ridos da primeira distribuição do capital acções da companhia, ao pu~

blico.
g) Que fór convidado a retirar-se por aviso escripto de todos os

outros directorcs, ou que lór destituído por resolução extraordinária da
Companhia em assemblca geral.

Fica entendido que as condições de qualificação acima ou qualquer
dellas poderão ser dispensadas em qualquer caso especial por resolução
da asscmblca geral.

101. Nenhum director ou director g-erente' ficará iuhabilitado em
virtude do cargo que exercer, para ccntractar com a companhia, como
vendedor, comprador ou em outra qualidade nem esses contractos ou
qualquer contracto ou arranjo feito pela companhia, ou por parte della,
em que um dircctor esteja de qualqucr forma interessado, serão rejeitados,
nem qualquer director que celebrar taes coutractos ou neües tiver inte
reses será obrigado a dar conta á companhia dos lucros que realizar
nessescontractos ou arranjos, pelo facto de exercer o cargo de director ou
pela relação fiducíaría por isso .estabelecida ; porém, fica entendido que
;1 natureza do seu interesse deve ser por elle revelado na asscmblea da
dlrectoria em que ficar estabelecido um contracto ou arranjo, caso já
exista 0 seu interesse nelle, ou em outro qualquer caso na primeira as
sem bléa da' directona que se seguir il .acquisiçlo do seu interesse, ficando
entendido mais que nenhum dircctor deverá votar nesta qualidade com
respeito a qualquer contracto ou arranjo.em que cstivecintcrcssado. e se
votar, seu, voto não será computacc.; esta prohtbíçno.dc VOtar não se



:lppl:cnrú porem, a qualquer contmrto feito p,:b companhia ou por parte
dclln , parn dtü' acs dircctoi'cs ou a qunlqucrdcllcs uma g'aréllltia :1 titulo
de indcninizncào ; e tal prohíbtcno podere'! em qualquer tempo ser sus
pensa ou r-levada até certo ponto pela asscmbléa gcrdL

Um aviso cera: de ser um rbrcctor socío de qualquerfirma ou COI11
panhin determinada e quc deve _ser considerado interessado em todas
às ttnnsacçôes com essa firma ou comp<l1l11in: servire'! ele rcs.il vn sufllci
ctítc 110~; termos Jo presente :Irtigo no tOC:llltea ,esse c),ircctbr c ús
ulludidas trunsacçôcs, c depois de ser dada tal coniiuuriicaçâo gcréll, esse
dircctor não terei necessidade co dar aviso especial cc qualquer trnns
acção c'ctcrnunada com esse firma ou companhia.

nL·:TIH..\DA DE ]lIHECTorlES i-ou runxo

ina. Na asscmblêa ordinária de 190{J todos os dírcctores, c na
asscrnblea ordínaria de cadn aurío subscquente. um terço de todos os
dírcctorcs na occaslão, rcspcctivamentc , OlI si seu numero não fór
múltiplo de trcs, ° numero que mais se approximar de um terço, mas
nunca rnals de Um terço, deixarão seus cnnros. Um dlrcctor que se
retirar ficará exercendo suas fUllCCÜCS ate ser dissolvida <l asscmblca
em que róI' eleito o seu SllCCCSSor. >

e ]03, Os dírcctores retiI;antcs cm r909,5cc5.0 (salvo accordo entre
.tllcs) escolhidos por sorte, c os que se ti\ercm te retirar cadá auno,
[cnois de lCjOlJ,;.SCI·[io .aqucllcs que exercerelll suas runeçõcs lia mais
,CI11[Jo; desde ,,1 ultima clcícso. Quando se iratar de dircctorcs em
exercido a igual tempo, os retirantes (salvo accordo entre cllcs) serno
0.;;col11i'J05 ú sorte.

10.1. L'm dircctor que se retirar ~:dderú ser clcgivcl por 110\'.1
eleição.

lO.:;, ;\ companhia lia asscmblca em que se rerciítcm dn'ectorcs
do modo expresse) acima, preenchera o lagar "~1!!'O de cada dírector
que se retirar, clcacndo Ul11;l pessoa para o seu logar; e sérít dar disso
aviso poderá preencher qudesqucr outras vauas.

iUG': Nenhuma pessoa que não um dir~ct()r que se retirar na assem c

bléa, a menos que seja rccnmmcudado conto carididnto pela dircctoria,
poderá S2r eleita para, (j cargo de dircctor ell1 .tünu assernbtca gerctl~

SCIH que sete dia,.., completos antes do marcàdo para ,ü asscnibléã haja
sido rcnetuuo aviso. cscrí.no ao sccrctarto por uni socio devidamente
(itIttlíHC:ld,Cl ljara cmnpru'ccer C votar na assei11b1éa? da sll~tintellçã(j de
propor essa pe;~oa pai-a candidato, c sem cjtic sC.iü rClnettido aviso
cscr'l'pto e assígnado pela pessoa a eleger, dcclaran.to que deseja ser
eleita,

~i. 7. Si em qualquer asscmbtén em quese deve realizar a eleição de
li ucuores, os Jog<.lrCS de s dii'e~tor(s retirantes ou c'e algum déllcs ... hão
forem preenchidos, os dircctorcs retirantes ou aqucllcs cujos Jogares
não houverem sido preenchidos, si devidamente qualificados, .sérâo ccn
siderados reeleitos.
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Jog, ~\ ('()m~nlliliJ ocdc.r. opportunarncutc, por rcsoluç.io cxtrnor
dinnriu em nsscmblca g'êl"~Il, all~mén\ar ou reduzir o numero de dirccto
rcs, c dctcrtniuar de que modo' esses d.rcctorcs, augmcntados ou redu
zidos, deverão resignar os seus cargos"

lOt)o Qualquer Y;lg"a casual ql1C~C der na dircctoria poderá ser prc
enchida por clla ; porém nenhuma pessoa c-colhida desse modo deve-á
exercer tacs Iunccõcs, alem do pr::~zo cru que o haveria exercido o soe.o
retirante, si não se houvesse retirado

J 10. Um circctcr podcra, salvo o disposto em qualquer contracto
com cllc feito em contrario, em qualquer tempo, dar aviso cscnpto do
seu (~es011) de resignar I) seu carg<\ entrcanndo esse aviso ao sccrctnrin
ou deixando-o na' cscrtptorto, c' ao entregar esse aviso, seu cargo Iicara
varro, ipso [ucío .

::> 111" A curnpaubia poderá, mediante resolução cxnaordiu.ui-r,
exonerar um dircctor antes de haver expirado o seu rnancato, e poderá
em resolução ordinaria 110111('l\r outra pessoa em seu lognr. porém qual
quer nomeada por essa rórma s ó exercerá tacs ("UI1CÇ()CS pelo prazo que
taltar ao dircctor que vier substituir, como o haveria feito este, si Il:W
~"C tivese retirado,

"-\(' ros IH Oil,ECTORIA

] 12, Os dircctorcs rode-no se reunir para tratar ele negocias, adiãr:
ou regular de outro modo suas asscmblúas COrno entenderem C determi
nar o ,7uoruiIi preciso ~-)ar~i tratar de uc.rocios , Salvo disposição em COIl
trarto peJ.<.t dircctotia, dois dircctorcs coustitui-ão quorum.

1\s duvidas que se suscitarem em qualquer assetubléa 5er50 rc .-olvl
elas por rhniotin de votos 1~1J1 casu de empate, o presidente tcr.í um
segundo voto, OLl voto de Mtncrvn .

113. () orc-idcntc poder:' em qualquer tempo convocar 11-;'.1 csscm
b10J da dircctoria, manuaudo aviso dos diversos rncmuros da dircctorin,
c o secretario deverá fnzel-o it pedido de dois dircctorcs cluncsqucr .

1L~.. ,i\ dircctoria pó,~erú eleger um presidente do seu seio e dc
terminar o prazo durante o (lua! exercerá tacs trrncçõcs. O presidente
eleito desse rórma presidirá :1 todas as usscmblcas da dircctcrta : p.u-cm
si 11;10 for eleito presidente, ou si ctn qualquer asscn-bló.r o presidente
não estiver .prcscntc dentro cl<.; l:í minutos (1.:1 hora mnrcada fiara su.t reu
lização, os uírccrorcs presentes clcr-cr.ío 11111 oo Fel! seio pnrn cxcrccrns
íuucções de presidente nessa assemblcn, o drtccror assim eleito presidirá a
assembléa , nessa qualidade, A usscmblca da dircctotia, na occasiâo em
que houver quorum presente será competente p n-a exercer tojos c QU:1CS'
quer dos poderes, faculdades c prcrogntivas que por torça dos regula
mentes da companhin , na ccc.tsiâo, forem investidas aos dircctores em
g'eml, ou por cllcs cxcrc.veis.

115" Uma resolução cscnpta, asslg-nada por todos os" dircctorcs,
COlH dirci:o a aYjSO de uma, nsscmblcu da dircctoria, SCI'Ú tão valida e
cfflcicutc como si hOUVêSSe: sido approvadn em uma nsscmbk'a dn di
rcctona devidamente convocada c constituida .

116. Nenhum dírccror. na occlsiJo, ausente cio Reino Unido, terá
direito a avisos das asscmblcas ela dircctoriu ,
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117. A dírccrortn poderá, opportunamcntc, nomear commissõcs
compostas de dois Ou mais sócios da sua corporação; que entender, e
poderá delegar quaesqucr dos seus poderes a essas commissões, c oppor
tunamcutc revogar tacs mandatos e exonerar qualquer dessas commis
sõcs no-todo ou em parte. Qualquer commíssno assim coustituida, no
exercido elos poderes que lhe forem delegados, dever-se-há conformar
com quacsquer regulamentos que lhe forem impostos pela directoriu. O
presidenteda directoria .scrá ex-ojJicio membro de todas as conuuíssõcs:

118. ema conunissâo de tres ou mais membros poderá eleger um
presidente para suas reuniões. Si não eleger esse presidente, ou si em
qualquer rcunlr;o clle não se achar presente, decorridos J5 minutos da
hora marcada para sua realização, os socios presentes, si mais de dois
escolherão um do seu seio para exercer as funcçõcs de presidente da
reunião.

J 19. As commissõcs poderão se reunir ou adiar suas reuniões, se en
tenderem. As duvidas que se suscitarem em qualquer assembléa serão re ..
solvidas por maioria de votos dos soe.os presentes, e 110 caso de empate
o presidente da asscmblca terá um outro voto, ou voto de Mínerva.

120. Todos os actos praticados tono fute em uma assembléa de di
rectores ou por uma comuiíssno de directorcs, ou por qualquer pessoa
agindo como director, serão, mesmo si mais tarde se verificar que houve
vicio na nomeação desse director ou da pessoa exercendo taes runcções,
ou que ellcs ou qualquer dellcs não tinham a qualificação precisa, tâo
validos, quanto si essa pessoa houvesse sido devidamente nomeada c
tivesse 00 requisitos neccssaríos para ser director.

121. Os fhrectores mandarão lavrar em liYTOS especiacs actas :

a) detodas as nomeações de funccíonaríos feitas pela dírectoria ,
b) dos nomes de todos os dircctorcs presentes em cada reunião da

directoria c commíssõcs da directoria ;
c), de todas as resoluções approvadas e de todos os netos praticados

em 'todas as reuniões da companhia, da dírectorta, e das comuussõcs da
directoria

E qualquer dessas netas, si rcr ussígnada pelo presidente da assem
bléa em que foram teüas tacs nomeações. Ou em que compareceram tacs
directores, ou forem votadas essas resolucões, ou praticados ·taes actos
(conforme () caso), ou pelo presidente da reunião subseqüente da com
panhia, da directoria , ou da commíssão, conforme o caso, servirão .dc
prova bastante, sem carecer de outra mais, dos factos nella exarados."

nIH.ECTOHES U-EREXTl~S

122. Os clrcctorcs poderão, opportunamente, llomearutn <?UmaiS
dentrc ellcs.xttrector gerente ou dircctores gerentes, nos termos e me
diante-a 'rcmuücrncâo que cutendercm ; c pode-no dclcgar a esse di
rcctor g'crellte ou clrectorcs gerentes tortos ou qualquer dos poderes,
faculdades e prerogativas dos directorcs

123. Adirectoria poderá dar a qualquer dírcctor gercnte, Iunccio
-nario ou outro empregado da companhia, uma commlssão sobre-os
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lucros de qualquer negocio ou transacção determinado, ou uma parte
110S lucros ,gemes da companhia, c essa comrnissão ou parte dos lucros
será levada á conta de despeza de trabalho da companhia.

1'24, i.i111 director gerente, cmquaüto continuar a exercer este cargo
hão ficará sujeito á retirad» por turno, e não será computado nas veri
ficações da'. sabida dós dircctores por turno ; porem, o director gerente
flcará sujeito ás mesmas disposições no tocante ~\ destituição c (salvo O
disposto em qualquer contracto entre clle e a companhia) renuncia como
os outros directores da companhia; deixará de exercer as fUllCÇÕCS de
director gercntesi, por qualquer causa, deixar ele ser director.

GEHE:>CL\ LOCAL

125, Os directorcs poelcrão, opportunamcntc, estaccleccr a gestão
e o modo ele tratar dos negados da companhia em qualquer localidade
determinada, no paiz ou no estrangeiro, elo modo que entenderem. c o
disposto nos tres artigos seguintes não prejudicará os pcdcres geraes
conferidos pelo presente artigo.

126, Os directorcs poderão, opportuuamentc, e em qualquer tempo
estabelecer uma directoria local, OLi ag'enciapara a gestâo ' de qualquer
dos negocies da companhia em qualquer Iocnlidadc especial, e poderão
nomear qualquer pessoa ou companhia membros dessa dirccturia local,
ou gerentes, agentes e lixar suas remunerações. E os dire-tores, oppor
nu-amchte e em qualquer tempo, poderão delegar a qualquer pessoa ou
C0I111"),;10h1a assim nomeada qualquer dos poderes, faculdades e pre
rogativas, na occasião, investidos á directoria , a cxccpcâo do seu poder
de fazer chamadas, e poderão autoriznr os membros, na occasião, de
qualquer dessas directorias locaes ou a qualquer dclles a preencherem as
vagas que se derem nas mesmas c 2, agirem a despeito UCSS1S vagas, e
qualquer dessas-nomeações OD delegaçôes poderão ser feitas \105 termos
e sujeitas ás condições que a dlrectona entender, e a dircctcrta poderá
em qualquer tempo destituir qualquer pessoa nomeada por essa tórrna.
e poderá annullar ou variar essa dclegaçâo. '

127. A .dircctorin poderá, em qualquer tempo e opportunnmcnte,
por procuração sellada com o se110 da Companhia, nomear nina pessoa
ou' pessoas procurador ou procuradores ela Companhia, pnrn os fins c
com os poderes, faculdades e prcrogativas (nunca além das conferidas
ou exerciveis pelos dírcctores por torça dos prcseu tcs estarmos), pelo
prazo c mediante as condições que a directoria Opportuuamcntc cu
tender, e essa nomeação poderá (si a directoria entender) ser feita em
favor elos socíos ou de qualquer lias soctos de qualquer dircctcrta local,
estabelecida na fórma.supra, ou em favor de qualquer companhia, ou
-dos membros, directorcs, procuradores ou gcrcntesde qualquer com
panhía ouflrma, ou em favor de qualquer corporação tlucuuutc de. in
dividuas, nomeados directa ou Jndirccramcme pcloscdircctorcs, e
qualquer dessas procurações conterá os poderes para .protcger ou
.salvaguardar as pessoas que tratarem COI11 ess~s, procuradores, que
a directoria entender.
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)~(L Ounlqucr desses dclccados ou procuradores supra citados
nojcr:l() ser autorizndos pcln dircctorin a substabelecer todos ou qI1JCS
quer . dos poderes, faculdades c prcrognttvas êt cllcs outorg.'\clo.s na
OCCISlJO,

129, _\ companhia poderá exercer os poderes conferidos pela lhe
CDJIlP·l11ic.~ Sea(s . leI, [nÓ), c tacs poclcrcs serão, por conscqucucia ,
outorgados nos dircctorcs .

nrvunsxnos E FL:\"OO DE ltESI::lt\"A

l.)(). ;\ dircctoria, todos os annos, decidirá qual a quantia dos
lucros da companhia reservada parn dividendos e podcra , COI1l a
sancçào da companhia em nssemblún geral, Opportunamcntc declarar
dessa quantia um dividendo Lt p"lg'al' aos socios 11"t proporção das quan
tias pagas ou creditadas como pagas sobre as acçôcs qllC possuírem, sem
contar as que houverem adiantado sobre chamadas. Fica entendido porém
que, si Iór adiantado CJiJit81 por chamadas a fazer sob a "condição de
vencer juros, esse capital, cmquauto vencer juros, não dará direito de
participar nos lucros. I.<:sta clausula, porém, fica sujeita ao disposto na
ctausu'a j A d03 presentes estatutos e lÜO aflcctará os direitos dos pos
suidores de acçü~:-i cmittidas em conoiçocs especiacs. Nenhum dividendo
ou bnuiíicacâo vencerá juros contra ~l companhia.

131. Os dircctorcs. poderão, si entenderem, opportuuamcntc, de
terminar OUI;~~edarar qlle.s~ja pag-a urna prestação aos sócios, por conta
e como antecipação do dividendo do anuo corrente.

IV.. ;:ão será declarado dividendo superior ao rccomrneudado pela
directoria, porém, a companhia em asscmblca geral poderá declarar um
dividendo, inlcrior, e a ucclarac.to dos dircctores no tocante a quantia
dos lucros da companhia será decisiva.

'33, Os dircctores poderão, antes de recommcndar um dividendo,
deduzir as quantias que entenderem para depreciação, levarem ú conta
de receita quacsqocr lucros que acharem que não devem ser divididos c
poderão igualmente reservar dos lucros da companhia a quantia que en
tenderem como fundo de reserva, que será applicada, ao critério dos
directorcs, C111 accudir a cmergencias, na liquidação gradual de qualquer
divida ali responsabilidade da companhia, ou e\11 concertar, conservar
Oll augmcntar qualquer propriedade da companhia ou em promoverde
qualquer outra 16rm:1 os interesses da companhia, ou será applicada ,
com a sanccâo da companhia em assernbíca g'cral, no todo 01.1 em parte
para igualar dividendos ou para ser distribuida a titulo de bonificação,
entre socíos da companhia na ocrasiâo, na proporçâo em que teria sido
dividida, si não houvesse sido posta ele parte, us dircctores poderão
dividir o fundo de reserva cm fundos cspcciaes conforme entenderem,
com amplos poderes para empregar o <letivo, constituindo o íundo de
reserva nos negocias da companhia, sem ser obrigados a guardal-os
separadamente dos outros ucüvos.

13-+' Os dircctores poderão determinar quando um dividendo de
verá ser pago, e si o mesmo será todo em dinheiro ou parte em di-
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nheiro, OU tojo em acttvos OU parte em 'letivos que não dinheiro,
e tal dividendo scrú p.uro e satistcito nessa coutonuidadc ; e qual
quer dos ncttvos da, companhia, na occasiào, serão applicaveis para t~ll

1i111, si surgir qualquer difficuldadc 110 tocante Ú distribuição, poderão
solvcl-a do moto que entenderem, e especialmente poderão cmittir
certificados de Iracçócs, e poderão lixar o valor para distribuição desses
nctívos ou de qualquer parte dcllcs, c poderão determinar que serão
re.tos pagumcntos em dinheiro a quaesqucr socíos na base do valor pago
por essa forma,' afim de attendcr aos direitos de todas, as partes, e po
derão depositar em mãos de trustces, actívos cspcciaes c determinados,
mediante os trusls, para as pessoas com direito a dividendo que cntcn
derem.

13S. Os dircctorcs poderão npplicar :J.S quantias, opportunamcntc,
postas de parte C0:110 fundo de reserva, 2111 cnrigucocs qne escolherem,
salvo na compra ou empréstimo sobre .rcçocs ou titulas da companhia:

136. Os dircctorcs po.ícrào deduzir de qualquer dividendo a pagar
a um socio todas as quantias (si houver) que cllc pos~a UC\'(T OU tenha
de pagar /1 companhia por conta ele chnmndas ou por outra raz.ío .

í'37 ~ O aviso de qualquer dividendo que possa haver sido de
clarado devera ser dado aos socíos do moeu ulteriormente declarado
nos presentes estatutos.

J3B. A companhia não será rcsponsavct pela perda na transmissão
de qualquer cheque ou warrant, pelo correio ao endereço registrado de
qualquer sacio, a seu pedido ou não.

139. Nenhum dividendo poi pagar, bonlü-açãc ou juro, vencere
juros- cont«- J. companhia. ,

140~ Salvo disposição em contrario, qualquer dividendo poderá
ser pago por cheque ou "ll':/.!T,1UL, pelo correio rcmcttido ~·~o endereço
registrado .do socio que a cltc tiver direito, ou, no caso de se tratar de
possuidores conjunctos, áqncllc cujo nome figurar em primeiro logar no
registro com respeito ao seu titulo conjnncto : cada cheque rcmcttido
por essa forma será pagavcl á ordem da pe:isoa a quem for rcmcttido c
a companhia não será rcspousavct pela perda na transmtssnc :

CO:\TAS

141. A du'cctoria mandará cscripturur convenientemente:

a) Os nctívos dn Companhia;
b) as quantias recebidas e dispeudidas pela companhia c o motivo

quc occaslonou esse "recebimento ou esse dtspcndio ; e
c)O~' creditas e responsabilidades da C0Il1paI1J1i:.l~

142. üs livros de contabihdadc serão cscripturados no. cscnptor:o,
ou em outro qualquer Jogar ou lagares que a directoria entender.

143. A directoria determinará opportunamentc si, em qualquer caso
especial,' ou especie de casos, ou em geral c em que .ê.poea e em que
lugar e em que condições ou de que forma as contas c livros da C()JJ;
panhia, ou qualquer deltas, devem ser .ünnquca.tas á inspcccáo dos so
cios, e nenhum socio, que não for director, ter.i direito de examinar
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conta illg·uma,. livro aLI documento ela companhia, a não ser de aCA
cardo com o .disposto l1<1S leis cstatutorias, ou C0111 autorização da dire
ctoria, ou por resolução da companhia, em asscmbléa geral, todo o
ofrccror terá o direito de examinar todos c qucsquer li\TOS e contas da
companhia.

r44,' "Na asscmblca ,geral ordiuaria doanno de 1908, e em cada
anno subsequcntc, os directores apresentarão á companhia um balanço
coritendo o summario.dos bens e responsabilidades da companhia, Jeito
até 30 de, junho" Ou até data nunca superior a seis mezes antes da as
scmbléa ..

145. Uma cópla desse balanço ,será remettida, sete dias antes dessa
asserublca, aos socíosquc tiverem direito de receber aviso da: com
panhia" do modo que se estabelecer ulteriormente sobre remesa de
avisos, e ao mesmo tempo serão remctttidas duas cópias ao secretario
do Snarc anâ. Loan Deparnncm of the Stod: Exdumge, 'Londres.

146. Todo o balanço apresentado em uma assembléa geral ordí
naria da companhia devera, quando approvado por essa assembléa, ser
conclúoeurc c servirá e valerá para tod.osos socios dacompanhía e
para todas 2S pessoas que-tiverem qualquer' interesse em quacsqucr sec
ções ou titulas da companhia.

CONstLHo FISCAL

14:., UJl,1a vez por anno, no minimo, salvo em 1907, ns contas da
companhia serão examinadas e constatada a cxactidão do balanço por
um .ou mais contadores juramentados.

148. A companhia, em cada' assembléa geral ordinária, nomeará
um ou mais contadores Juramentados para exercerem seus cargos até a
assembléa geral ordinária seguinte e serão observadas as segumtcs dis
'posições:

(I) si não forem nomeados, contndores rjurementados em uma as
sembléa geral ordinária, a Junta Connucrcial poderá, a pedido de
qualquer sacio da companhia, 'nomear um contador juramentado para o
anno. corrente e a estabelecer remuneração a lhe pagar pela companhia
por 'seus serviços;

b) um director ou funccionario da companhia não poderá ser no
meado contador juramentado;

c) os primeiros contadores juramentados poderão ser nomeados
pela directoria antes da assemblén cstatutoria, e si o forem exercerão
suas mncçõcs até a assernbléa geral ordinária seguinte, a menos que não
sejam destituidos-anterionncnte por re.solução dos accíomstas e111 as
scrnbléa gera., caso este em que os accionistas nessa asscmblêa poderão
nomear contadores juramentados; .'

d) Os d'rccrcres poderão preencher qualquer vaga casual de: cargo
de contador juramentado, porém, ernquanto ficar aberta essa vaga, o
contador ou os 'contadores sobreviventes (si houver) poderão exercer
suas' Iuncções:

e) a retribuição dos contadores Juramentados será marcada pela
companhia em assembléa geral, excepção feita da dos contadores Jura ..
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mentados nomeados antes da assembléa estatutorla ou nomeados para
preencher qualquer vaga casual que poderá ser marcada pela Directoria,

f) TOdO °contador juramentado terá direito do accesso em qualquer
ternno aos livros e contas facturàs da companhia c terá direito de exígir
da Dircctoria e dos Iunccionarios da companhia as informações e expli
cações que forem necessárias para ü cumprimento de suas obrigações de
contador juramentado, c os contadores juramcntados assignarào um cer
tificado ao pc da conta de lucros c perdas c do balanço, declarando si
todas as suas formalidades de contadores Juramentados foram cumpridas
e elaborarão um relatório para os accionistas sobre as contas por cllcs
examinadas, c sobre cada conta de lucros e perdas c cada balanço subruct
tido á companhia em assemblca geral emquanto exercerem suas nmcções
e nesses relatarias deverão declarar si na sua opinião a conta de lucros
e perdas e o balanço que se referir (j relataria estão convenientemente
elaborados e se dâu.a situacão exacta do estado dos negocias da com
panhia, como se vê dos livros da companhia; e esse relataria deverá
ser lido â companhia em asscmblca geral.

149. Cada conta dos dircctorcs, quando verificada c approvada pela
assembléa geral, será concluente, salvo no que respeita qualquer erro
nella descoberto dentro de tres mczcs Ir ais próximos decorridos da
época em que for approvada .

Sempre que se descobrir um crro desses dentro do prazo CItado
supra, as contas serão lmnxxfiatamente emendadas e depois serão con
-cludentes.

A\'ISOS

ISO. em aviso podere ser dado ali rcmettido pela companhia,
qualquer sacio, pessoalmente ou pelo correio, em carta franqueada, cn
veloppc ou envolucro, endereçado a esse sacio para o ultimo endereço
do mesmo que constar do registro.

I 51. Cada possuidor de acçõcs registradas cujo endereço não fúr no
Reino Unido, -podcrá opportunamentc, dar por cscripto um endereço á
companhia no Reino Unido, que sc'rá considerado o seu endereço re
gistrado, tal qual o define a ultima clausula precedente, e quanto aos
socios que não tiverem endereço rcgistrcdo no Reino Unido, um aviso
endereçado para ° escriptor:o será cor-siderado aviso a elles feito na de
vida fórma, decorridas vinte e quatro horas da cc-asíno em que feram
rerncttidos dessa fôrma.

152. O possuidor de um warrant de acção, salvo o que fica dis
posto nos presentes estatutos, não terá direito a aviso de assernbléas ge
racs pelo facto de o possuir.

1.')3. Qualquer aviso que a companhia tenha cc dar .aos sacias ou
a qualquer dellr-s, e que não esteja previsto Il(\;-, presentes estatutos,
será dado. convenientemente, si o fór por annuncío que será publicado
uma vez em dous jornaes de Londres.

154. Todos os avisos que houverem de ser dados [l0S socios que
possuírem conjunctarnente uma seção será dado aquclle cujo nome-fi
gurar em primeiro legar no' registro, c o aviso' assim dado servirá
para todos os possuidores da arçâo.

Poder Executivo ~ J(J09 ~ vot.II.tl



.\L:1'Oí:\ 00 l;ül)E1~ EXECL:TlVO

155, Qualquer citação, avisa, mandado ou outro documeutn que
tenha de ser dado ou feito á companhia, ou a funccionarios seus, po
derá ser remettido Ou dado deixando o mesmo ou euviandu-o pelo
correio em carta franqueada, cnvcloppcou cnvolucro, endereçadoaCom
panhia, ou a esses funccionarios no escriptorio,

156.. Qualquer aviso feito pela' companhia, si. remettido pelo
correio, será considerado COIUO havendo sido feito na occasião em a
carta, enveloppe ou envolucro contendo o mesmo f6r lançado ao correio,
e para provar tal remessa basta provar que a carta, enveloppe ou cnvo
lucro contendo o aviso foi convenientemente endereçado e lançadoao
correio. Um aviso que tiver de ser dado por aünuncio será conside
rado dado no dia em que tal annuneio for publícado,crn primeíro
lagar.

157" Toda a pessoa que por torça de lei, por transferencia O;I po
outra íórtua ficar.com direito a quaesquer acçõcs Ou titulas, ficará abrir
gada por todos Os avisos com respeito a essas acções ou títulos que,
antes do seu nome e endereço haverem sido inscriptos no registro, hon
verem sido dados na devida fórma á pessoa de quem elln adquiriu o
seu titulo a essas acções OU titulas.

158. Qualquer aviso ou instrumento entregue on remcttído pelo
correio, ou deixadnno endereço registrado de qualquer socío e111 ob
servancía dos presentes estatutos, será, mesmo si esse sacio houver
fallecido nessa occasião, Ou si a 'companhia tenha sido inrormada ou
não da sua morte, considerado devidamente feito com respeito a qualquer
acçãoou titulo registrado, só ou conjunctarnerite com outros, por esse
sacio até ser registrada outra pessoa em seu lagar como possuidor
exclusivo ou conjuncto da mesma, c esse aviso será para todos os fins
previsto n03 presentes estatutos considerado aviso bastante, devida
mente dado, ou servirá de documentos pata os herdeiros desse socio ,
seus testamenteiros ou curadores, e para todas as pessoas (si houver)
interessadas conjunctarnente com elle nessas acções ou titulas.

159, A as siguatura de qunlquer aviso que a companhia tiver de
dar poderá ser cscripta ou impressa, e quando fôr necessário deter
minar um numero certo de dias, serâ Incluído o dia da remessa do aviso.
mas não será contado o dia em que Oaviso expira, nesse numero de dias.
salvo si fór expresso o contrario ou si tal se concluir do texto,

LIQUIDAÇÃO

160. Si a companhia se liquidar, os saldos activos, que restarem
depois de pagos todos os credores, serão applicados, em primeiro lagar,
noreembolso aos possuidores das acções A c npttri-PltSsU do capital em
pregado ou creditado como pago sobre as suas acções e qualquer saldo
que restar será dividido: 75 % entre os possuidores das acçôes A
e 2~ -t, aos possuidores das acções B, na proporção da quantia paga ou
creditada como paga sobre suas acções no inicio da liquidação, e 'si
esse activo não íor sufficiente para restituir todo o capital pago e rta
lizado, esse saldo do activo será distribuidó, tanto quanto for possível,
de modo .que os prejuízos sejam supportados pelos sacias na proporção
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do capital.realizado ou creditado como tal, ou que dever ter sido pago 110
inicio da liquidação. Esta clausula, porém, não aílcctará a quaesquer
direitos que possam ser conferidos aos .possuídorcs de acções prefc
rcnciacs de receberem uma restituição prcrerenclalde capital.

rút . Si a companhia se liquidar, os liquidantes (voluntários ou
officiacs) poderão, com, a sanccão de uma resolução cxtraordinaria
dividir emcspecic entre os coutribuíntcs qualqucr parte dos: acttvos da
companhia. e poderão com igual, sancção confiar, qualquer parte do
<letivo .da companhia a «trusts» mediante os «trusts» ' em beneficio
dos contribuintes, qué os liquidantes com identica sancção entenderem,

]6::1. No caso da liquidação da companhia, na Inglaterra, cada
socio da companhia que não. estiver então na. fnglaterra, será obrigado,
dentro de 15 dias da approvacão de uma resolução definitivamente" de
liquidar a companhia voluntariamente, Ou de dada ordem de ser liqui
dada a companhia, a mandar comrnunicação por escripto á companhia,
nomeando um proprietario em Londres a quem todas as intimações,
avisos, processos, ordens c julgados reíattvos ou referentes á liquidação
da companhia poderá o ser remettidos, c si não fizer essa indicação os
liquidantes da companhia terão a liberdade (faculdade) de nomear pelo
soda essa pessoa; e os cornmunicados rernettidos a essa pessoa, quer
seja nomeada pelo sacio quer pelos liquidantes, serão considerados como
conununicacão valida e pessoalmente feita a esse sacio para todos, os
fins, c si os liquidantes fizerem essa communicaçáo deverão communícal-a
com a possível brevidade ao sacio por meio de annuncio publicado" no
Tíic Times ou por carta registrada rcmettída pelo. correio e ende
reçada a esse. socio para a dírecção que constar do registro de sacias
da compauhia, e esse aviso será considerado dado no dia seguinte áquette
em que o aunuuclo apparcccrou em que a carta for lançada ao correio.

IXDEM~IZAÇX.O E RESPO:\SABILlDADE

.163. -Todo o director, gerente, secretario ou, outro funccionario ou
empregado da companhia será indernnizado por ella-- e a Directoria
terá o dever de pagar dos haveres da companhia - de todos ·OS gastos,
perdas e despezas que esse funccionario ou empregado possa haver feito,
ou por que haja respondido. em virtude de qualquer contracto feito,
ou de actoou instrumento por elle outorg-ado como íunccionario ou em
pregado, ou de outro modo qualquer, no cumprimento de suas
obrigações.

Os directores poderão lavrar e firmar no nome' c' por parte da
companhia, em favor de qualquer director ou de outra pessoa que
assumir- ou esteja para assumir qualquer responsabelidade em proveito
da companhia as hypothecas dos bens da companhia (presentes e futuros)
que entenderem, e quaesquer desses instrumentos de. hypptheca poderão
conter poderes para vender, ou outros termos e clausulas queelles
combinarem.

Os directores serão reembolsados de todos os gustos de \'bgcme
de, hotel que íizerem em virtude, de negocies da companhia, ou 'para
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comparecerem à assembléa da Directoria, ou de qualquer commissão da
Directoria,

164. Nenhum director ou outro funccíonario da companhia será re
sponsavel por actos, recibos, negligencia, Ou falta de qualquer outro
director ou funccionario, nem por tomar parte em qualquer recebimento
ou outro acto pro formula nem por qualquer prejuízo ou despeza cau
sada á companhia, em consequencia de insufflciencia ou deficiencia de
titulo de qualquer propriedade adquirida por ordem dos dírectores por
parte da companhia e para ella, ou por insufficiencia ou deíiciencia de
qualquer obrigação em que se houver empregado capital da compunhia,
nem por qualquer perda Ou damno resultante de quebra, ínsojvencía ou
acto fraudulento de qualquer pessoa com quem tenham sido depositados
dinheiros, obrigações ou effeitcs, nem por perda occasionada por ·erro
de julgamento ou inadvertencla de sua parte, nem por qualquer prejuízo,
damno ou accidente qualquer que occorrer no cumprimento dos de
veres do seu cargo, ou relativos ao mesmo, salvo si tal succeder devido
á dcshon-stídade de sua parte.

sEClmTARlO

165. Q Sr. james Brow, de Gracechurch Street 11. 17, da cidade
de Londres, será o 10 secretario da companhia.

Nome", endereços e qualificacâo dos subscriptorcs

.Iarncs Brown, 17, Gracechurch Street 1::. C.- Contador.
\'1. G. I-I. Mcnypcnny, 62, London Wall E. C.- Negociante,
D. J. Paterson, 513, New Broad Street E. C.- Secretario.
Henry Bacon, 20, Medova. Road, Elm Park S. Vv .....:. Secretario.
!lenry George Burbridge, 419, Strand, "V. C.- Emprc&,ado.
George james Philp, IS0, Pomeroy Street, New Cross, S. E.-

Contador (de custas).
Frank I-I. Law, 7, Prtnces Squarc, Rennington Park Road, S.

E.- Empregado.
Datado nesse dia 18 de janeiro de 1907.

Testemunha de todas as esslgnaturas supra:

Herbert Pearce, 26, Oval Manso-i, S. E.- Empregado.
Por copia conforme.
Assignado: Assistente do Registrador das Sociedades Anony

mas, Geo. J. Sargent.
SelIo de um shilling .
Nesta parte do documento, marcada 91734/5 - achavam-se sete

sellos da Inglaterra valendo collectivamente 1 -r e -i shillings.
Estava a chancella da repartição de Registro de Companhias e a

nota: Registrado 7.434, em 19 de janeiro de 1907.

N. 91'134/7 - Leis das Companhias de 1862 a IOOü.
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COMPANlIlA LIMITADA POR ACÇÕES

Resolução especial (De conformidade com a lei das companhias
(Companies Act) de r862, § 51). Da Sol/th 4merican Railwa)' Con
structicn Comtonr, Limited.,

Votada aos 28 de janeiro de 19°7. Confirmada aos 12 de fevereiro
de 1907.

Em uma assemblca geral extraordinaria dos sacias da supracitada
companhia, devidamente convocada e realizada em Gracechurch Street
n. 17, na cidade de Londres. na seg-unda-feira, 23 de janeiro de 1907,
foi votada a seguinte resolução especial, e em assembléa geral exrraor
dinaria subsequente dos socios da mesma companhia, também devida
mente convocada e realizada no mesmo lagar, na terça-feira, Izde fe
vereiro de 1907, foi esta resolução devidamente confirmada:

RESOLUÇXO

'(Fica resolvido que os estatutos sejam alterados, inserindo depois
do art. 92 os seguintes artigos a saber:

te 92 A. Um director que estiver no estrangeiro ou em vias de
partir para o estrangeiro, poderá, com a approvaçâo da Directoria,
nomear qualquer pessoa dírector temporário, emquanto estiver ausente
no estrangeiro; essa nomeação será valida e esse substituto, ernquanto
exercer o carg-o de director tempararia, terá direito ao aviso das as
semblêas da Directoria e a ellas assistirá e votará nessa conformidade,
porém não carecerá de qualificação alguma, e deixará, ipso jacto, o
cargo si quando o outorg-ante voltar ao Reino Unido ou deixar de SOl'

director ou destituir o substituto do cargo para o qual o nomeou, e
qualquer nomeação ou destituição provista nesta clausula será feita por
meio de aviso escrípto, assígnado pelos dírectores que o fizercm.»

« 92 B. Qualquer instrumento nomeando um director tempararia
será, tanto quanto possivel, de accordo com as circurnstancias, da se
guinte fôrma ou para o seguinte fim;

Tire Soutt: Amerícan. Railway Constructioti Compunr , Limíted,
Eu ... director de 801dh Americcn Rail1J'a)" Construction. Com

pCJny, Limited, em cumprimento dos poderes para isso contidos no
art. 92 A dos estatutos da companhia, peJo presente constituo e
nomeio" ." de... meu substituto temporario para por mim agir
como director temporario em meu legar, durante minha ausencia do
Reino Unido, para exercer e cumprir todos os meus <deveres como
director da companhia; porém esta nomeação só será válida si for
approvada pela Directoria.

(( 92 C. Toda a' pessoa que agir como substituto <de um director
será funccionario da companhia e o unico responsavel perante ella
por seus actos e faltas proprios e não será' considerado agente do
dircctor que o nomcou.c-- [onli ,A. Roney, secretario. Por cópia (as
signado), Ceo. J. S.1rgellt) assistente do registrador das sociedades ano
nymas.
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Apresentado para, ser nrchivado por Jonh A. Roncy 17, Gr:4.CC
church Street, E, C.

(Estava um sellode um shillíng-Estavar» duas estampilhas inglezas
do valor ele I SI e 4 d.' Registrado n.. H.213"aOS 2[ de fevereiro de
)9°7, Chancella do Registro de Companhias, [ng-latcr'ra,)

CERTIFICADO DE I"CORPORAÇ:ÃO DE mIA CO,)lPANIIIA.,

Pelo presente, certifico que a SoutliAmerical1 Raílwar Construcíion
Companr, Limüed, foi incorporada de accórdo com o compantes /1cts
de jBÓ2 a J900 como companhia limitada, aos J9 de janeiro de 1907.
Passado e por mim assígnado em Londres aos 17 de agosto de 1909. 
(Assig nado) Geo. J. Sargent, assistente do registrador das sociedades
anon~mas.

(Um sello de cinco shillings. Chancella do Registro.de Companhias,
Inglaterra. )

A assígnatura e as cópias dos instrumentos aqui traduzidos. bem
como a firma e as qualidades do Sr. George john Sargcnt e 'as con
dições de authcnticidade dos referidos instrumentos estavam devidamente
legalizados pelo tabellião publico da cidade de Londres, H. Petter
Vcnn, em'üata de 17 de agosto de 1909.'

(Sello c chancel1a do referido tabellião. Um sello ing'lez de um
shillíng, inutilizado.)

A assignaturado Sr. 1-1. Petter Venn estava devidamente legali
zada no Consulado do Brazil em l...ondres. em data de 18 de agosto.de
1909·- Firmando õ consul : F. Alves Vieira, consul geral.

(Chancella do referido consulado.)

A assígnatura do Sr~F. Alves Vieira estava dcvidamente authenti
cada na Secretariadas Relações Exteriores na cidade do Rio de Janeiro,
em data de 22 de outubro de 1909.

(Cl1ancdla da _referida secretaria. Colladas ao documento, e "devi
uauiente inutitizadas na Recebedoria do Thcsouro, duas estamnílhas
tcdcraes, valendo ao to Io 9$000.) .
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Nada mais continham ou declaravam os diversos documentos que
aqui 'ficam traduzidos, reunidos no folheto que me foi apresentado e
que devolvi ao interessado com a seguinte traduccão.

Em fé' do que passei -o presente, que sellei com o seno do meu
ofüclo c assigno nesta cidade do Rio de Janeiro, <lOS 26 de outubro
de 1909.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1909. - Manoel de .11attos· Fon
seca.

DECRETO N. 7 634 - DE 29 DE OUTUBRO DE '909

Abre ao Sliuistctio da justíçu c.Ncgocios Interiores o credito suppícmcntar de

G.\I;:JÓ9S4'26 à verba 3i do rlÍ"t,:l'J da lei n. :l.050, de 31 de dezembro de J<)83,

para tcnníuacnc das curas do novo cdilicio da Faculdade de Direito do Recife.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização concedida pelo decreto legislativo n. 2,132, destadata,
resolve abrir no Ministerío da justiçae Negocias Interiores o credito
supplementar de 64' :269$420 á verba 37 do art. 2° da lei n. 2-.()50;.de
31 de dezembro de 1908, para terminação das obras do novo edifício
da Faculdade de Direito do Recife.

Rio de janeiro, 29 de outubro de 1909,88° da .Inoepcnôencla e 21e.
da Republica,

NÍLO PJ~ÇA:--;HA:;

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira

DECRETO N. 7" .635 - DE 30 DE OUTUBRO DE 1909

Approvu o regulamento para os Serviços Cientes do Ministcrio da Guerra

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, tendo
em vista o art , 75 do reg.. utamento approvado pelo decreto n. 7. 338, de
29 de abril ultimo, modificado pelo de II 7.469, de 22 de julho seguinte,
e de accórdo com o de n. 7.537, de 9 de setembro passado que, baseado
no decreto legislativo n. ~L092, de ~I de agosto anterior, restabeleceu
as denominações de Secretaria de Estado da guerra para Divisão de
Expediente e de Directoria de Contabilidade da Guerra para a Divisão
Fundos da Secretaria de Estado da Guerra, a que se refere o primeiro
regulamento citado, resolve approvar o que com este baixa para os
ServícosGeraes do Ministério da Guerra, consolidadas as dtsposições
d? ~i~creto primitivo, o qual é revogado na parte relativa áquellas
divisões.

Rio de Janeiro, ')0 de outubro de I <)ü9 , 88° da Independencia e 21 o
da Republica . '

NILO PEÇANHA.

José B. Bormann,
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.Regulamento para os serviças geraes ao Ministerio da Guerra.

TITULO I

ORGANrZAçÃO GERAL

Art. I-. O Ministro da Guerra como agente do Presidente daRe
publica, para o exercicio dos poderes conferidos pela Constituiç-ão,
sobre as forças de terra está á testa de toda a adrninistraçâo do Mí
nisterio da Guerra.

Art. ::lO. Essa administração tem por orgãos um g-abinete do mt
nlstro, uma Secretaria de Estado, uma Directoria de Contabilidade da
Guerra e quatro departamentos dos serviços .geracs com as seguintes
attribuições :

Departamento Central - Negocios de interesse geral c economia
interna da repartição"

Departamento da Gl(erra ----,. Questões de conunando, isto é, concer
nentes á npplicação constítucional das forças de terra e, consequente
mente, á sua organização, regimeu, armamento, distribuição, saúde e
mobilisação.

Departamento da Adniinistraçdo --- Negocias concernentes ao provi
Iaento das necessidades materiaes do Exercito, isto é, a subsfstencía,
mrdamcnto , aquartelamento, remonta, etc.

Departamento de Justiça, Contencioso e Soccorros - Questões de
direito relativas á sancçâo dos actos do commando e da administração e
a assisténcia rmilitar.

TITULO II

CAPITULO I

DOS SERVIÇOS "'0 (;,\B!Nfo:TE, SIXRE'fA!UA DF: ESTADO E DJRFf~TORIA

DE CONT.-\.BILIDADI~

Art. 3'. Os serviços do Gabinete da Secretaria de Estado e da
Directoria de Contrbilidade são os mencionados nas regulamentos que
baixaram cornos decretos ns. 7.558, de 23 de setembro, 7,460 e 7"4ib,
de Ise 29 de julho de 19ü9, estes com as alterações do de fi. 7.537,
de'9 de setembro seguinte.

CAPITULO II

DAS AlTRIBlil\;ÕES DO PESSOAL DO (,ABlNETE DA SECRETARIA Dl'~

ESTADO E' lHRECTORlA DE CONTABlUDADE DA GUERRA

Art. 4,°" As attríbuíções do pessoal são as constantes dos regula
mentas citados PQ artigo anterior.
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CAPITULO I1l

DQS SERVIÇOS DO DEP:\RTA~lEXTO CENTRAL

649

Art . 5°. O Departamento Central (abrevladarncnte D. C.) com
prehende quatro secções, alem da portaria, serviços telephonicos, tele
graphicos, de correio e transporte, ~ da Imprensa Militar.

Art.6°. A's secções compete:

A' 1&, Secção, Protocollo :

a) questões de interesse geral c as que não forem alfectas a outros
Departamentos c á Secretaria de Estado e Directoria de Contabilidade
da Guerra;

b) protocollo geral e.e entrada de todos os papeis não dirigidos ao
gabinete do ministro e a Secretaria de Estado;

c) distribuição dos papeis pelos Departamentos, inclusive o D. A.,
ernquanto funccionar no edifício da Intendencia Geral da Guerra ;

d) expediente do chefe do Departamento;
e) archívo do D. C.;

/) organização e distribuição do boletim .interuo do Departamento.

A' 2\ Secção de publicação e registro:

a) publicações que devam ser feitas pela Imprensa, Militar e as
rieces~').rias no Diario O{licial concernentes aos assumptos de Departa
mento;

b) questões relativas a ontctaes reto-mados e a offíciaes em disponi
bilidade, excluidas as restricções contidas em outros artígns deste re
gulamento;

c) quadro dos inferiores, organizado de accordo com O art. 125 da.
lei 11. 1.860, de 4 de janeiro de I908, e questões de assentamentos,
promoções, nomeações, demissões c licenças dos mesmos;

d) registro de patentes;
e) negados relativos ás vraç.as reformadas;
f) negocias relativos ao Collegio Militar;

g) ncgocíos relativos á Bibliotheca e Archivo do Exercito;
li) proposta das tabellas de orçamento do Collcgto Militar Bibllo

thcca, Archivo do Exercito, com a discriminação das verbas a serem
distribuirias para os respectivos serviços, afim de ser submettido ao es
tudo da repartição competente;

i) assumptos relativos á Commissão de Promoções.

A' 3\ Secção, de Recrutamento:

a) centralização de todos os serviços relativos a alistamento e sor
teia, inclusive o resumo numerico dos registros militares;

b)proposta das tabellas de orçamento relativas a alistamento e SOJ;~

teio com a discriminação das verbas a serem distribuídas.
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Art. 7°. 4", A' Secção de Intcndencia :

a) matricula de todo o pessoal militar c civil do Departamento e
respectivos assentamentos;

b) c.onornta interna da 'mesma;
c) organização da folha de pagamento do pessoal militar e civil do

Departamento e respectivo pagamento ;
d) guarda do material e do mobilia rio c sua distribuição pelos De

partamentos ;

e) guarda dos dinheiros recebidos para as dcspczas de prompto
pagamento.

Art. 8.° A' Portariaincumbe:

a) abrir e fechar as depenceccias do Departamento;

b) cuidar da segurança, do asseio do edifício c da conservação dos
moveis e mais objectos do Departamento í

c} dar destino á correspondenciaoflícial do Departamento;

ri) receber a corrcspoudcncíadingtda ao Departamento;

c) receber por inventario toda a mobilia e utensílios do Departa
menta e responder pela sua, importancia 110 caso de extravio;

f) manter a policia nas ante-salas;

g) transcrever no livro da porta os despachos c' decisões que
devam ser publicados e 'dar conhecimento dos mesmos aos, inte
ressados;

h) pedir providencias relativas á conservação das dependencias do
Departamento e do mobiliaria e utensilios necessários ;

i) fiscalizar o serviço dos seus auxílrarcs c serventes;

CAPI1TLO rv

DAS ,\TTHIF\CH.:ÜES ESJ>EC[i\I·:S DO CHEFE"nO I)EJ>ERTA:'IIE~TO· CEI\"TH,\L

Art. GO. Incumbe ao chefe do Departamento:

a) dirigir e fiscalizar os trabalhos do Departamento e manter a: disci-
pllna.no mesmo; . ,. ,

b) fiscalizar os ·serviços do 'Telegrapho, Télephoue.iCorrcio, Im
prensa Militar e Electrlcidade ;

(.) deferir o compromisso legal c "dar posse aos empregados offíciaes
ou civis do seu Departamento;

d) levar ao conhecimento do, ministro as faltas ou transgressões
commettidas pelos empregados cujas punlçõee escapem ·,á .. competencla
de sua autoridade. Quando a falta ou transgressão for commettida por
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militar e seja de tal natureza-que possa dar lognra conselho 'de guerra,
deverá ser commuuicada ao chefe do Departamento Ger~l, a quem são
immediatnmente affectas as questões de disciplina'; ,

e) exercer as íuneções de secretario da comnussão de "p'romoçães,
tcndo a seu cargo os papeis e livros correlativos.

CAPITULO V

DOS SERVIÇOS NO DEI',\RTA~1ENTO DA (;UEIUL\

Art. 10. O Departamento. da Gucrrra (nhreviadamente D. (j'.:!(;om-
prehendc um gabinete e seis divisões.

S 1.0 O gabinete tem a seu cargo:
ai o protocollo, despachos e expedição da correspondcncia ; "
b) o boletim do D. G. e ,é1S alterações para o boletim do exercito :
c) a concentração do serviço do D. G. -e a correspondência do

chefe.
§2.o As divisões teern a seu cargo:
A 1&, OU G. J, os negocíos relativos ao alto comrnando e á tropa

em geral;
A 2\ ou 0-. 2, OS negocias relativos á arma de infantaria;
A3&, ou G. 3, os da arma de cava llaria ; .
A!4U, ou G. 4, os da arma- de .artilharia c da technicn .militar ;
A 5"', ou G. 5, os da de engenharia e a techníca de engenharia;
A. 6&, OU G. 6, os de saudc

Art. 11. AG. I, divide-se em duas secções:
A I a, do Alto Commando, abrange;
a) negocias relativos ás Inspecções permanentes c especiaes ás

grandes unidades;
b) organização do exercito em tempo de paz e de guerra ;
c) forças de 1& e ~'" linhas; .
d) .distribuição de forças pelo território nacional;
e) operações de guerra :
f) questões relativas aos serviços de estado-maior e á repartição

respectiva;
g) serviço de retaguarda;
lI) grandes manobras;
i) campos de manobras quanto ao seu aproveitamento para 'iustruc

ção da tropa, linha de-tiro e instrucção militar ccnsignada.no regula
menta do sorteio militar;

.i) emprego tactico das armas em-ligação entre si ; .
k) convenções 'militares;
II política militar .intei"uacional ;
",) proposta de fixação de forças ;
n) organização de tubellas orcameutarias relativas a. serviços 'tra

tados na secção .
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A 2 i
, da Disciplina e Vencimentos, comprehende:

a) nomeação de conselhos de investigação e de guerra para offlciaes
e praças dos Departamentos e para militares quaesquer, desde que
outras autoridades não o possam fazer, Iunccionando nos respectivos
processos um dos auditores de guerra;

b) execução das sentenças e decisões dos tribunaes :
c) assentamentos dos generaes, licenças, promoções, reformas e no

meações dos mesmos;

d) proposta de tabellas orçamentaríasrelativas a soldo, gratíãcaçõcs
de posto e runccões de generaes officiaes, ajudas de custo e dlarias, bem
como O soldo e gratificação de praças, para estudo da repartição com
petente :

e) organização do Ahnanak do Mínisteria da Guerra.

Art. 12. Incumbe ás divisões.G, 2, G. 3, G. 4 e G. J .

à) centralização de informações sobre Os respectivos serviços.
b) pessoal e material da respectiva arma, mantendo as estatisticas

em dia, mediante mappas e outras communícaçõcs periódicas e extraor
dinarias dos corpos, para as quaes organizarão instrucções ;

c) assentamentos dos Officiaes da respectiva arma mediante altera
ções publicadas nos Boletins do Exercito e do Departamento-ou remet
tidas trimestralmente pelos corpos, quarteís gcneraes, estabelecimentos
militIres -e commissões :

d) remessâao D. C. de todas as alterações, afim de ser mantida
em dia a folha dos officiacs, e á I" divisão do D. G. as que, interessa
rem á organização do Almanalc do Mínísterio da Guerra;

e) regulamento e ínstrucções para serviços de armas;
f) providencias sobre Inqueritos para apurar as causas de accidentes

soffridos pelo armamento, munição e material de guerra da respectiva
arma, bem como sobre os consequéntes damnos do pessoal e material;

gl apresentação de ofliciaes e praças;
Iz) proposta de Inspecções technicas, que deverão ser feitas por offl

ciaes de artilhearia devidamente habilitados, excepçno feita das que ver
sarem sobre tcchnlca de engenharia ;

i) informações sobre documentos, processos e quaesquer papeis re
lativos á arma respectiva, encaminhamento ás repartições competentes
dos documentos necessários ao registro do estado civil dos offíciaes, c
pedidos de; -líccnça, transferencia, reforma e quaesquer requerimcntos ;

j) estudo dos: regulamentos e organização de arma nos exercitas os
trànireiros .

ld org~nização de tabellas orçamentárias relativas aos respectivos
serviços.

Art. 13. A. G. 4 tem quatro secções, competindo:
A' I'\ Secção da arma, questões correntes sobre pessoal e material,

em serviço nos corpos, na conformidade do preceituado no artigo ante
rior , G centralização dos trabalhos da G. 4 ;



A' 2'\ Secção de defesa do paíz, questões de armamento e fortifi
cações, comprehendendo

a) estudo do terreno e escolha dos pontos a fortificar para a
defesa das costas, fronteiras, praças de guerra, caminhos de ferro,
pontes etc. j . . ._

b) escolha, fixação e distribuição do armamento, quanto ao
systema, natureza, calibre e quantidade a adoptar nas fortificações j

c)cJassificação dos portos, fortalezas e praças de guerra, conforme
o seu effectivo, importancía e estado ;

d) fixação do pessoal combatente e techníco necessário ao serviço
das fortificações.

A' ')\ Secção do material bellico, negocias especiaes do arma
menta, material de guerra e seu emprego, comprehendendo :

a) estudo theorlco e experiI?ental par~ adopção, acquisição, modi
ficaçâo etc. , de todo o matenal de artilharia e suas munições, do
armamento portatil (armas de fogo c brancas) e munições necessárias
ao exercito, de polvoras, explosivos e artificios de guerra, viaturas
para artilharia e para munições de iI~fantari~, de equipamento c arreia
mente, e, finalmente, de todo material destinado a facilitar e melhorar
o emprego do armamento em campanha;

b) investigação de ordem technica dos accidcntes soffridospclo
material regulamentar c dos determinados por este j

c) estudo comparativo do material regulamentar nos exercitas
estrangeiros e do material moderno de procedencía industrial privada,
em vista de sua adaptação e adopção entre nós;

d)rtechnologia, taxinomia e nomenclatura do material de guerra.
A' 4", Secção dos estabelecimentos, superlntcndencia administrativa

de fabricas, depositas etc., comprehendendo :
a) proposta d.e ta~ell~s orçamentarias relativas a. matéria prima,

ferragens e machinas destinadas aos mesmos estabelecimentos com a
discriminação das respectivas 'verbas;

b) fixação da producçâo annual desses estabelecimentos, de accordo
com os-recursos orçarncnrarlos:

c) organização das condições teclmícas e das tabellas de tolerancias
c dimensões, exame dos artigos manufacturados e aferição .frequente
dos modelos, calibradores etc. J pelos padrões conservados no labora
torio da Divisão j

~). ~xação da quantidade (stock} .d~ artefactos, pólvoras, munições
e nrtificios de guerra que deverão exístír nos depósitos e paíoes desses
estabelecimentos j

.c) fiscalização frequente dos pai~e~ e deposites de polvoras, ex
plosivos. artifícios de guerra, mumçoes e mais artigos sujeitos a
decomposição ou deterioração;

fJ organizaçá?ou exame ~c pr?j~cto?, orçamento.s etc: I quanto ás
ferramentas, rnachinas e sua disposição interna e á disposição dos edi
tidos para a installação de arsenaes, fabricas e laboratorios que tenham
de ser creados ;

g) assentamento dos empregados civis ao" Departamento, da mes
trança e dos operarias e negocias referentes a esse pessoal j
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/l) assumptos administrativos c techaicos relativos ás companhias ou
escolas de aprendizes militares. '

~ r. o A Divisão terá na bibliothcca do D. G. uma secção de obras
c revistas technicas relativas á sua especialidade.

§ 2. o Terá a.seu cargo um laboratório physíco-chimíco para os es
tudos cspeciaes da Divisão, inclusive apparelhos de photograhía c de
desenho e um Museu Militar.

§ 3.° Na linha de tiro do Rcalcngo a Divisão disporá de um ''pcqlle~
no paiol para a guarda de munições, armamento e matcríal neccssarlos
ás cxperíenciae balísticas, o qual ficará sob os cuidados e guarda do eSM

tabelccimento a cujo cargo estiver a referida linha.
~ 4.'" A cada uma das secções, 2·, 3- e 4', incumbe propor a tabel

la do orçamento do pessoal c material de sua superintendencia, com a
respectiva discriminação .

.Art. 14. A. G. 5 divide-se em quatro secçõeacompenn.ío :

, A' [a J Secção"da arma, questões correntes sobre pessoal c material
em serviço nos corpos, de accordo com o art. 16, c a centralização dos
'serviços da G. 5 ;

;\'2", Secção de dcfesado paiz, questões sobrecoustruccâo de for
tificações, depositas, estabelecimentos fabris, comprehcndende :

a} plano geral da defesa do.paíz. sob.o ponto ·de vista da fortifi
cação;

b) estudo e organização de projectos c orçamentos para a 'con~

strucção e reparação das fortificações em geral, _respectívasinstallacões
hydniulicas, clectricas ou telernetricas , depqsitos, minas terrestres ou
sub-marinas etc", e estabelecimentos fabris, em correspondencíacom a
2" e 4- 'secções do G. 4:

c) exame c parecer sobre projectos congcncrcs de qualquer procc
deucia, quando entender conveniente ou for ordenado pelo ministro;

d) execução administrativa dessas obras- ou fiscalização das que' se
fizerem par contracto, c inspecção dos trabalhos dessaiespecie, quaes
quer que sejam os seus executores;

e) devida applicaçâo dos creditos concedidos para essas obras;
f) contribuição para a organização de um guia ou manual do con

structor militar, destinado a facilitar c a uniformizar o preparo dos pro
jectos e orçamentos e a execução das obras, e revisão do mesmo guia
ou rnanual : .

g) contribuição para a organizaçãodo cadastro dosproprios na
cíonaes a cargo do mlnístcrío :

lz) estudo da organização dos serviços e. regulamentos' para a
execução de obras congeneres c dos' melhoramentos introduzidos na
technica respectiva j

i) elaboração dos projectos de regulameutos e instrucções,de guias
ou.manuaes. relativos aos serviços das tropas de engenharia em cam
panha.iattinentes a nomenclatura e éescrtpçãc das ferramentas, . <los
instrumentos e vapparelhos regulamentares, á fortificação serni-perma.
mente, ao ataque e defesa das praças ou 'pontos fortificados e ao
emprego de minas.
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A' ').., Secção de aquartelamento e mais.edifcios c estabelecimentos
militares, 'incumbe, em relação a estas obras, 0_que tbi estipulado para
a,especialidade da 2' Secção e mais ,:

a) organização de ínstrucções para a execução, reparos e con
servação que teem de ~er feitos directamcnte pelos com mandos Ou pelas
iutendencias nos edifícios a seu cargo-r.

h) organização do cadastro dos, proprios nacionacs .a cargo do
l\linistcrio da Guerra;

,e) organização do guia ou manual do constructor e sua revisão,
A' 4", Sccçao de communieaçõcs, questões sobre construcção e

conservação de estradas e tclegrnphos e todos os meios de transporte
e communicaçôes, incumbe:

a) O plano geral da viação do paiz sob, o ponto de vista da defesa
e estudo e organização de projectos e orçamentos p~l1-a a consuaccão e
reparação das estradas de, rodagem, pontes e viaductos 91TI o"eral,
vias-férreas, canaes, barragens e desobstrucção de vias tluviaes, -linhas
telegraphicas, etc.:

b)- exame c parecer sobre os projectos congencres -de qualquer
procedencia;

c) execução administrativa das obras relativas a esses projectos c
fiscalização das que tiverem de ser feitas por empreitada;

d} applicaçào dos crcditos distribuidos para essas obras, discrimí
nação.dasverbas respectivas;

e) estudo das vias-férreas, linhas de navegação fluvial c.maritima
existentes, quanto ao Seuaproveitamento .c capacidade para o transporte
de material bellico, provisões e tropa e sua rapida concentração nos
pontos indicados pelos planos de mobilização ;

f) serviços de, tetcgraphla, telephonia, colcmbophtüa ,c acrostação
militar em todos os seus aspectos, a saber :

, I) estudo para adopção, installação, emprego e modificação-do ma
tenal correspondente;

2) superintenôencia tcchnica dos serviços respectivos a cargo da
tropa ou dos estabelecimentos independentes ;

3) estudo do material dos regulamentos relativos a esses serviços
no estrangeiro;

,~n elaboração e projectos de regulamento e iIrstrucções,. de guias- e
manuacs do serviço de pontoneiros, aerostaçã?, colornbophilia;' e in
stallação c. emprego de apparclhos tclegraphícos. telephonicos, etc.;

h) contribuição para o g'uia ou manual do constructor .
~ 1,"0 A ti. 5 terá na bibliotheca do D, G, uma secção de obras e

revistas attinentes á sua especialidade.
. S2,° Terá a seu cargo um -deposito de instrumentos, tres gabinetes,

sendo. um para estudos de resistencia de marerínes ; outro destinado a
processos photographicos ordinarios e applicação da photographia. -ao
reconhecimento, levantamento etc., e outro destinado a trabalhos gra
phicos, abrangendo:



a) desenho detalhado das plantas de obras e de trabalhos de le
vantamento ;

b) cartas geraes e par ciaes das linhas fcrreas e telegraphicas e das
vias-de ccmmunícação fluvial c terrestre;

c) plantas topographícas das fortificações, campos entrincheirados e
de manobras, de fabricas e terrenos do ministério ;

d) rcproduccao e restauração de plantas antigas c levantamento das
que faltarem para completar o archivo,

Art. IS. A G. 6 divide-se em trcs secções, competindo:
A' t ", Secção de serviços de saude :
a) Inspccçõcs technicas de saude ;
b) questões de administração:
I) expedientee protocol1o j
2) assentamentos militares dos offíciaes sanítarios e auxiliares de

saude;
;1) centralização dos trabalhos da G. 6;
c) superintcndencía tcchnica administrativa (combinada com a A. 4

do D. A.) de todos os estabelecimentos santtaríos :
d) archivo da G. 6;
e) uma secção na bibliotheca do D. G. cornprehcndendo livros de

rnedicina, cirurgia e sciencias affins , os já existentes e os que deverão
ser adquiridos para o estudo de .questões technicas aüectas á G. 6; re
vistas de medicina, cirurgia, odontolopia, veterinária c pharmacía ;

f) tratamento de todos os militares doentes ou fendas c de toda a
cavalhada ,do exercito, comprehendendo:

I) a servíçõ medico e veterinário nos corpos de tropa;
2) o serviço medico c veterinario nas brigadas;
3) o serviço medico e veterinario nas divisões;
4) o serviço medico, odontológico e pharrnaceutíco llOS hospitaes ,

sanatórios e enfermarias;
5) o serviço technico nos labor-tortos ;
6) os serviços auxiliares de saude ,
A' 2", Secção de hygiene, questões de hygicne geral e, em parti

cular, da militar e da veterinaria, comprehendcndo:

'"\ questões de hygtene:
J estudo geral, das questões medíco-ctrurgtcas e ,adopção das

respectivas regras relativas u admissão c exclusão do pessoal do
exercito;

cj-cstudo geral theor ico c experimental de todas as questões rete
rentes á hygicne individual do' soldaoo e organização de prcscrtpçõcs
para serem adaptadas;

3) estudo geral, theorico c, experimental das questões relativas a
fardamento e equipamento, indicação do fardamento.apropriado para o
soldado brazfleiro , de accórdo com as cxígcucías prophylaticas reque
ridas pelas dífferentes zonas climatericas do paiz ;

4) estudo geral, theorico e experimental das questões relativas á
alimentação do soldado inclusive a organização das tabellas de dietas
para serem adaptadas nos hospitaes , sanatorios,. enfermarias, e de re
gnncns alimentares especiaes para determinados estados mórbidos ;
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5) estudo gcral,theoricq- e experimental de todas,~;?s,·:questões

relativas' á'hygiene dos estabelecimentos. militares, acampamentos,
bivaques, etc.;

6) prophylaxia geral elas morestías transmissíveis e prescripção de
medidas especlaes applicadas a cada uma para serem adoptadas pela
tropa;

7) organização de um lJh1dc11lCCUm de hyglene com a indicação
succinta das medidas de hygiene, de aggressãoe'de defesa para serem
seguidas pelas tropas;

8) organização ~e um pequeno guia com a indicação summaria .dos
soccorros de urgencia para serem adaptados pelas tropas 'em marcha e
em campanha,

9) estudo, especial, thcorico e experimental das questões relativas
á educação physícà do soldado.

b) preparação e instrucção do pessoal de saude, questões relativas
á mobilização, abrangendo:

I) estudos das condições 'de admissão dos offíciaes sanitarios, regu
lamentando os concursos;

2) organização de ínstruccões para os cursos cle enfermeiros (nos
hospitaes) e de padioleiros (nos corpos de tropa) :

3) regulamentação dos exames de admissáopara technicos, cfúmicos
c bacteriologista nos laboratórios ;

4) organização de themas e instrucçõcs para manobras especiaes do
serviço de saude ;.

5) r~gllla111cnt<.1Çãodbs serviços sanitarios -em manobras c em cam-
panha.

A 3;" secção de organização de Serviços Sanitarios:

a) o estudo das questões relativas ao material sanitário abrangendo:

I) estudo theorico e experimental de todo O material deaaude, ex
cepto o que estiver naesphera do 0-.: A, para adopção, acquísíção e
modificação do material referido;

2) estudo. comparati1'0 do material rcgularncntárnos exercitQs es
trangeiros e do-·material ,sanitario deprocedencia industrial- ,privncla, em
vista de sua adopção ou adaptação entre nós ;

3) estudo das organizações pharmaceuticas -em campanha c- van
tagens dos comprimidos medicamentos, soros soliclos etc. ;

4) estudo geral das orpnnízações de bacteriologia em campanha, ma-
sterialrespectivo riecessario ; . ,

5) estudos .das organizações' de chlmlca em .campanna, material . re..
pectivo necessário :

6)estuc1o das organízações de radiographía em campanha, material
respectivo necessario ;

7) estudo 'dos meios mais vantajososde transporte de -doentes e íe..
ridos no Brazil ;

H) serviço de veterinaria, material respecnvo uecessario:
Poder Executivo - tçcx,.- Vot, li. 4:::
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9) serviço odontológico, material respectivo nccessario.

b) organização da estatística medica c publicação de observações
medicas, cirúrgicas e medíco-legaes referentes ás molcstias, suicidios e
quaesquer accidentes ;

c) organização dos regulamentos e insrcucções que julgar COnve-
nientes para o bom andamento do serviço; ,

dj julgamento dos trabalhos apresentados pelos oífíciaes sanita
rios, indicando os que devem ser publicados na Revista Milita?'.

c) 'proposta de premias de medicina e cirurgia para os offícíaes
sanita rios j

f) organização das instrucções e do programma de estudos para os
offlciaes-designados para cornmíssões em paiaes estrangeiros e de pa
rcccr sobre os relatarias rernettidos ou que mereçam ser publicados;

g) revisão das instrucções que se destinam ao serviço de saúde.
nos hospitaes, enfermarias, e preparo de outras para os serviços sanita
rios nas sanatórios e outros estabelecimentos de saúde que venham a
ser creados ;

lt) organização das instrucções para as juntas militares de saude ;
i) organízacão dos serviços de isolamento, vacciuaçôes, desinfecções

e outras medidas prophyíacucas.

CAPITULO VI

DAS ATTRlBUiÇÕES ESPECIAES DO CUElYE DO. D. G.

1\1'1. 16. Incumbe ao chefe do Departamento da Guerra,

a) velar-pela fiel observancia das leis e regulamentos militares ou
ordens do Governo, assim como das ínstrucções adaptadas para cada
arma do Exercito;

b) velar pela disciplina e instrucção das tropas;
c) servir de intermediaria entre o ministro da Guerra e os inspe

ctores permanentes e cspccíacs, e commandantes de brigadas, menos
nos casos especificados nas atmeas i, j, h, l e m do art. 6° do regula
menta éas inspcccões permanentes,e nas alineasi, j, k, m c o do art. 2(1
do.reaulamento dos commandos de Brigada;

d) assignar a corrcspondencía dirigida ao Ministro da Guerra e a
quacsqucr outras autoridades, com cxcepcão dos Ministros de Estado,
Congresso. Nacional e Supremo Tribunal Federal j

e} expedir instrucções regulando o modo.por que os trabalhos a
carg.o, ,das Divisões e demais .dependencías do D. G. devem ser feitos,
indicando os processos e methodos mais apropriados a cada um, con
formo a sua entrega e destino j

J) designar, com autorização do ministro da Guerra, os officíaes
quc devem servir junto ás ínspecções permanentes, grandes unidades e
commíssões especiaes, e propor transferencias e classificações de offlciaes
subalternos;

g) providenciar sobre a compra de livros, instrumentos c mais ar
tigos necessários aos trabalhos do D. G;
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lt) apresentar em tempo Opport~lllO ao Alinistcrio da Çluct:ra o 01'
ç.uncnto das despczas COm as C0011111ssões c trabalhos ordtnanos c ex
traordinnrios ;

i) encaminhar . os processos militares aos tri.b~U1a~~ competentes,
promover o comprimento das suas sentenças c decisões, fazendo as de
vidas publicações;

j) superintender o se~Tiso. e os negocies relativos ao Asylo de
Invalidas da Patria , e a disciplina do seu pessoal, c bem aSSIm o que
diz respeito ás cofonias militares ;

h) remetter no ministro da Guerra, juntamente com o relatorio a
que se refere a alínea b do art. 34, o mappa geral da força effectiva do
Exercito j

1)'fazer publicar no (( Boletim do Exercito ) todas as disposições
gcracs c particulares, cujo conhecimento interesse .ao Exercito ou a
algum dos seus membros;

11l) transferir praças de prct ele umas para outras regiões de in
spccçâo ;

n) responder perante o Governo pela execução deste regulamento
na parte relativa aos serviços do D. G.

CAPITULO VIl

DOS scuvrços DO DEPAIlTA)IENTO DA ADm:.rISTIL\(,~ÃO

Art. '7. O Departamento da Administração (abrcviadarnentc
D. A.) comprcheude cinco divisões:

r« _ gerai de superintendcncía ou A. I ;

2'" - de subsístencta Ou A, 2 ;
311. de fardamento ou A, 3 ;
4'" - de alojamento oU A, 4;
5a. - de remonta ou A, 5.

Art. t8. A's divisões, no que lhes é peculiar, compete:

a) centralizar os serviços respectivos executados fóra e a cscríptu
ração relativa aos mesmos, de modo a se poder conhecer com precisão
c promptarncnte o estado das provisões;

b) 'regular o emprego dos fundos que lhes são destinados. discri
minando-os;

c) examinar e instruir COlll os ucccssaríos documentos e ínfor
mações os negocies de sua cornpeteucia que devam subir a despacho
ministerial;

d) assegur-ar no seu conjupto a direcçã91dos serviços ,que lhes
affectam , coordenando as medidas genes, aüni de manter unidade de
vistas e de princípios na exccuçâo ;

e) estudar as questões que lhes dizem respeito, elaborando e pre
parando todas as providencias c prcscnpções ncccssarías para manter,
de modo faciI, economíco c rápido o Juncdonamento do serviço re
spectívo ,
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f} regular os processos de acquisição (que" salvo casos muitissimo
cspcctaes c por ordem do ministro, devem sempre obedecer ao principio
da concn-rcncta publica), confecção, conservação, reparação, distribuição
c consumo do material a seu serviço, organizando n-strucçõcs c
tabellas como especificação, de preços, qualidade, quantidade c tempo
de duração e fazendo a revisão dessas tabellas ;

g) organizar a nomenclatura do material respectivo, com designação
das unidades em que devam ser expressos, padrões, modelos e typos
a adaptar, fazendo periodicamente a revisão e alteração conveniente,
c preparar tabellas de artigos para as .concurrcncias a realizarem-se
poriintcnnedio do Conselho e da Commissão de Compras, na .confor
midade do regulamento da extincta Intendencia Geral da Guerra e
demais disposições relativas ao assumpto j

h) colligir os dados estatísticos referentes aos serviços de sua com
pctencla :

i) regular os serviços de requisições, lançamentos e contribuições
de guerra, na parte que lhes interessa;

nformular as bases e elaborar os termos e condições geraes para
os contracros e ajustes de compras, fornecimentos e cncommcndas do
material a seu serviço, remcttendo-os á Directoria de Contabilidade;

k) ter em dia a synopse c indice das leis,' regulamentos e instrucções
c decisões peculiares aos assumptos que lhes dizem respeito j

l) or2;~nizar modelos para a escripturacão, simplificando-a, tanto
quanto possível, sem prejuízo da clareza e üscaliznçao .

.Art. 19, A' Divisão A I incumbe:

a) centralizar 'os serviços do D. A, c estudar as questões não
ajfcctas ás outras Divisões;

b) preparar o expediente c despacho do D. A., examinando os
papeis e instruindo-os quando fór necessário ;

ci fazer a matricula e alterações de todos os officiaes reformados
quando empregados nas repartições e estabelecimentos do Ministério,
intendentes e sargentos deste corpo, a contar de suas reformas ou nos
meações, mantendo os assentamentos em dia, mediante' informações
colhidas no boletim interno do De, e os que trimensalmente. deverão
rcmcttcr todos os estabelecimentos, inspeccões, grandes unidades c
outras dcpendcucias do Ministerio ;

d) tomar .1 apresentação dos intendentes c sargentos deste corpo;
e) tnspeccionar Ocomparecimento dos empreg-ados do D, J\.,. me

diante a organização do livro do ponto;
j') preparar as folhas dos intendentes, sargentos deste corpo e em

pregados civis do Departamento para promoção;
(Cf) reg-ular os assurnptos que se prendam ao provimento dos legares

nos c\uadros de-intendentes e de funccíonaríos civis do Departamento ;
11) orga.nizar o protocollo geral c o archivo do D. A.

Ar1. 20. A' Divisão A. 2 incumbe.

a) regular o serviço ele subsistencia dos homens e dos animacs
quanto á provisão, conservação e distribuição do nccessarío, em
todas as situações, na paz e na gucrra ;
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b) effectuar ensaios sobre alimentação c cxpcriencias sobre generos
alimenticios e forragens;

c) reunir _dados cstatísricos relativos ao serviço de viveres e for..
ragcns ;

, d) propor a fixação dos valores das etapas, dietas e forragens em
todas as guarnições; . .

e) regularizar os serviços de transportes no que concerne [~ ~eq~l.

sicão on acquisição , preparação .c facilidades de meios de mobilização
de pessoal e material do Exercito, em marchas, embarques, desem-
barques, etc. ; _.

f) reunir cuidadosamente os dados estatísticos no que dIZ re
speito a vehiculcs, material rodante das vias-fcrreas, embarcações etodo
o material que for applicavel ao serviço militare operações de guerra;

g) organizar o serviço postal. .
Art. 21. A' Divisão A. 3 incumbe:
a) regular os meios ele provisão, preparo) conservação, reparação e

distribuição no que diz respeito a fardamento, equipamento e arreia
menta, organizando as tabellas necessarias :

b) preparar padrões, typos e modelos quanto a esse material.

Ar1. 33. A' Divisão A. 4 incumbe :.

a) regular a preparação, conservação, reparação; a~l1linistração dos
aquartelamentos, hospitaes, próprios nacionaes a cargo do Minísteric,
edifícios militares, campos de instruccão e. os matcrieas dos serviços a
a clles pertencentes ;

bJ, fazer o tombamento dos proprios nacionacs a cargo elo Minis
teria, quartéis, fortalezas, terrenos e servidões pertencentes a este
ou que estiverem sob sua guarda por qualquer titulo, com descriml
nação dos seus valores, ctcspceas com clles effectuadas, uso a que estejam
empregados e mais círcumstanclas de interesse da administração;

c) fiscalizar as servidões dos mesmos, cuidando de sua guarda
quando dcsoccupados :

d) regularizar os contractos ele arrendamento c alugucís :

e) regularizar a acquísíção, conservação e distribuição do rnate
rial de acampamento c saude,' organizando tabellas;

1) estabelecer os processos e reg-ras para-a acquísícão, conscrvaçãoe
distribuição de utensílios, mobiliário e artigos de expediente, organi
zando tabellas e fiscalizando o consumo.

Art. 23- A' Divisão A. 5 incumbe:

a) regular a fundação, administração, conservação c fiscalização
dos estabelecimentos agrícolas e industriacs .e remonta' com cxcepção
das colcníus militares;

b) fazer o resenccamento dos animaes, escolher typos e estabelecer
regras para a melhoria da raça dos destinados aos usos de guerra;

c) estabelecer o rcgimen das invernadas e deposites de remonta e
desenvolver o plantio de forrag-ens e a -cultura .de cereaes ;

d) regular a compra de animaes para os usos de guerra;
e) centralizar os deposites de remonta.
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CAPITULO VII!

DAS ATTRlBUI(':ÓES ESPECIAES DO CHEFE DO D. A.

Art. ~q. Ao chefe do D. A., além das attríbuíções que lhe com
petem como chefe da Ia divisão, incumbe;

a) executar e fazer executaras leis, decretos, regulamentos, avisos
e ordens referentes á cscnpturação c mais serviços do Departamento;

b) propor, sempre que julgar conveniente, medidas necessárias á
simplitlcacâo, tacilidade e economia dos serviços;

c) solicitar, 'em nome do ministro, de qualquer autoridade civil ou
militar, qualquer informação que se torne precisa para execução do
serviço do Departamento;

d) corresponder-se ô.rcctamenrc conio ministro, verbalmente ou
por cscrípto, sobre todos os assnrnptos relativos ~1O Departamento;

e) despachar, _dentre os papeis relativos ao serviço ou assumptos
que corram pelo Departamento, aquelles para os quaes tiver delegação
especial e expressa do ministro, cmquanto vigorar essa nutorizuçáo ;

f) preparar os actos da administração, dar-lhes imnulso e resolver,
de nccórdo COm as ordens do ministro, todas as difficuldades que se
possam apresentar na execução;

g) distribuir os empregados pelas Divisões do Departamento e rc
móvel-os de umas para outras, quando asconveniencias do serviço
o exigirem.

CAPITULO JX

Das SEn.\'H:~OS NO DEP,\RTAillEê\TO m: JUSTIÇ:A, CO)lTEXCrosO E
SOC(:();{llOS

1\rt. 25. O Departamento de Justiça, Contencioso e Soccorrce
(abreviadanicnte D. J.) é o centro de informações sobre legislação
militar e superintende O expediente elo meio soldo e montepio, que com
pctem aos herdeiros dos sofllciacs do Exercito.

Comprehende tres secções, competindo;

A' r'', secção de Justiça; .
a) organizar, centralizando as parciaes de todas as depcndencias do

Minísterio, a estatística geral militar, dividida em estatística penal, sa
nítaria e administrati va ;

b) preparar a consolidação das leis militares e a revisão ela mesma
de quatro em quatro annos, submettidas uma e outra á approvação do
ministro;

c) orgnuizar annualmente a svnoose e indicc alphabetico das leis, de
eretos, regulamentos e outras disposições peculiares ao Ministerio e do
que lhe seja relativo e se contenha nas leis e mais disposições dos outros j

d) ter a seu cargo o serviço referente á matricula, remoções, licenças
e demais actos concernentes aos auditores de guerra;
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c) dar parecer, de ordem do ministro, quanto ú organização e rc
daccâo de quacsquer projectos de regulamento ou instrucções, declarando
si essa organização obedece aos preceitos jurídicos ;

f) requisitar da repartição competente os processos de conselho de
guerra e da autoridade, que responde pelos sentenciados militares, in
forrnacões sobre o procedimento daquellcs que tiverem de receber in
dulto bu commntaçào de pena, quando O Presidente da República tiver
de usar da attríbuícão que lhe confere o art. 48, n. 6, da Constítuíção :

g) emittir parecer, de ordem do ministro, sobre a intelligencia de
disposições de lei, regulamentos e outroscactos officiaes, sem invasão
neste particular das attribuiçôes conferidas ao consultor geral da Repu
blica e ao Supremo Tribunal Militar.

A' 2", secção do Contencioso:
a) examinar as questões de interesse privado que se lig-uem á acçâo

administrativa militar;
b) exan.ínar o objccto das acçõcs intentadas perante o Poder .Iudi

etano por netos do Ministério, quando chegadas ao conhecimento do
ministro por intermédio dos procuradores de secção da República, e
prestar esclarecimentos que os habilitem a defender os interesses da
União, acompanhando o andamento das referidas acções ;

c) aclarar duvidas que possam surgir acerca da intclligcncia das leis j
d) vigiar em que estas sejam fielmente executadas, solicitando as

providencias que para esse 11m julgar necessárias j

A' 3", secção de Soccorros :

a) receber os processos de habilitação para a percepção do meio
soldo e montepio deixados pelos officiaes do Exercito e rernettel-os ao
Thesouro Federal, verificando se estão de accórdo com as disposições
que T~gem a cspecie;

b) receber as declarações feitas para o montepio e meio soldo mi..
litar.

TITULO III

C'WITULO I

DO PESSOAL ..

Art. 26. U pessoal do Gabinete, da Secretaria de Estado da
Guerra e da Dlrectoria de Contabilidade da Guerra e dos Departamentos
consta dos seguintes quadros:

GADI!\"ETE - ESTADO-MAIOR

Catcgonas

I chefe ....•...................
4 adjuntos .

I auditor do guerra. .......••...
4 ajudantes de ordens .....•••...

Condições de' admissão

Qfficial superior effectivo ,
Ofliciaes effcctivos com O curso

da arma.

Capitães ou subalternos effectivos,
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Categorias

ACTOS DO PODEI\. EXECUTIVl;

SECRETARIA DE ESTADO

Condições de admissão

I dírectar geral " •.•...•
2 directores de secção....•....••

5 1°' officiaes .
6 2°8 offíciaes .•......•.........
6 3°S offíclaea .................•

I porteiro.
4 continuas.
6 serventes.

Civil com a graduação de coronel,
Civis com a graduação de tenente ...

coronel.
Civis com a graduação de major.
Civis com a graduação de capitão.
Civis COIll a graduaçâo de lOS te...

nentes.

DIRECTüRIA DE CONTABILIDADE

I director geral. o.,', ••••••••••••

3 dírectores de secção , .

10 lOS officiaes ..........•.•.....
10 2°< offlciaes .
10 3'<oíüciaes .

10 4°; offíciaes .

pagador .
2 neís....•...•......•........•.

porteiro.
3 continuos.
3 serventes.

Civil com a graduação de coronel.
Civis com a graduação de tenente..

coronel.
Civis com a graduação de .major.
Civis com a graduação de capitão.
Civis com a graduação -de I (), te-

nentcs.
Civis com a graduação de 2° S te...

nentes.
Civil com a graduação de major.
Civis com a graduação de Ia' te ..

nentes.

DEPARTAMENTO CENTRAL

(Quatro secções)

Primcirc secção

chefe, que será o do Departa-
menta .

I adjunto ...................•..

Coronel effectivo, habilitado para
o serviço de estado-maior.

Major .ou capitão com o curso da
arma.

Segunda secção

I, chefe ',' ., , .. , ,. Omcial superior effectivo com o
curso da arma.
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Terceira secção

chefe•.•. ,.... .••.. .••...•... Official superior e!fcctivo com o
curso da arma.

Quarta secção

Categoria Condições de admissão

1 chefe•........... '" . . . . . . . • . . Omeial superior reformado ou ín
tendente.

I archivistn .... ' ...•..........•
8 amanuenscs................... Sargentos do quadro.

Imprensa. Militar

encarregado.... .... .•........• Ofllcial, capitão ou subalterno in-
tendente.

auxtliar. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. Sargento.
compositor pagínador .
encadernador dourador-. .

I margeador . .
4 compositores.................. Civis.
I compositor-revisor .
2 impressores ....•...... ,
2 distribuidores .

Serviço Tcleplionico

encarregado. . . . Civil.
3 auxiliares. .. . ....•...... .•. Civis.

Serviço de electricidade

I electricista .
I ajudante...•..................
I encarregado do ascensor .

Civil.
Civil.
Civil.

Portaria

I porteiro .•.•..................
I continuo...•..•........•......
:2 serventes.... ...•............. Civis ou ex-praças

DEPARTAilIENTO DA GUERRA

I chefe do J). Cr................ General de divisão ou de brigada
etíectívo habilitado para o ser..
viço de estado-maior.

ajudante de ordens. .. . .....•.. Capitão ou subalterno cücctivo,
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Gabinete

chefe ..

adjunto

2 auxiliares. . . .. . .... . . . . . . . .. .

Offlcial superior cffectivo habilitado
para o serviço de estado-maior.

Official eflectivo menos graduado
que o chefe, com a mesma ha
bilitação ,

Officiacs etfcctivos menos gra
duados que o adjunto com as
mesmas habilitaçôcs ,

Primeira seccão

chefe ..........•.....

2 atL\ iliares . .

Condícõcs etc ;ldllli~:d()

Que será o da divisão, coronel
eüectivo, habilitado para.o ser
viço. de estado-maior.

Capitães ou subalternos effectivos
comas mesmas habilítaçõcs.

Sc.!.{unda secção

I chefe .

I adjunto .

4 auxiliares. . . . . . . . . . .. ., .....

Official superior effectivo, habili
tado para O serviço de estado
maior.

Oütcíal cffectivo 'menos graduado
que o chefe, com as mesmas ha
bilitações.

Offíciaes effectivos, menos gradua
dos que _o adjunto, com as mes
mas habilitações

SEGUXD.\ E TERCEIRA DIVISÔES

Cada uma um chefe, coronel effectivo da respctrva arma, com o
competente curso, um auxiliar, capitão ou subalterno effectivo da re
spectiva arma, com o competente curso.

QUARTA DIVIS}(O

Primeira secção

o mesmo que a la secção da G. L, tendo, porém, os officiacs O
curso de artilharia.
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Catcgor!a

chefe .....•..... , , ••... , ."

2 adjuntos ,", .

2 auxiliares , ..

Condições de admisS<lo

Official superior effcctivo COm o
curso de artilharia.

Oülciaes eüectivos, menos graduados
que o chefe com o mesmo curso.

Officincs eITectivos menos gra
duados que os adjuntos, com

o mesmo curso.

Oi1l:_'S'110 pessoal que a scgun.la.

Quarta secção

I chefe, .........•..... o •••••• ".,

1 adjunto ,',.,"', , .

':: auxiliares. ... , .. , """.,."'"

prcparador-chimico ....
dcscnhista-photographo.
encarregado do Museu Militar .

I ajudante do dcscnhista-photo
grapllo ..

Oülclal superior effectivo COH. \::
curso de artilharia:
Offlcial cffectivo , menos gra
duado que o chefe e COm o
mesmo curso.
Officiaes effectivos menos gra

duados que o adjunto e com o
mesmo CUJSO.

Civil, devidamente habilitado.
Idem idem.
Official cüectivo, capitão ou su

balterno.

Civil.

omvrA urvisxo

o mesmo que a 4'''' divisão, tendo, porem, os ofüciacs das secções
o curso de engenharia e substituindo-se o preparador por um ajudante
de desenhista-photographo, civil , devidamente habilitado, e I encarre
gado do Gabinete de resistcncia dos materines - officinl cãcctívo com o
curso de engenharia.

SEXTA DIVISÃO

Primeira, secção

chefe, que será o da divisão .
adjunto." '., .. , ..... , .. , .

auxiliar, . , . o ••••• , •••••• ' • ' ••

Coronel meJico effectivo .
Capitão ou major medico l cffc

ctivo .
1° tenente ou capitão medico erre

ctivo .
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Segunda secção

Categoria

chefe .
adjunto , .
auxiliar .

Condições de admissão

Offieial superior, medico effectivo.
Capitão ou major, medico effectivo,
10 tenente ou capitão pharrna..

ceutíco.

Terceira secção

chefe ••.•••••.••.•.••.•.•..••
adjunto .

auxiliar

Official supcnor, medico effectivo,
Capitão ou major, medico effe..

ctivo.
t" tenente ou capitão, medico

effectivo,

bibliothecario ....•.......•..••
encarregado dos instrumentos
de engenharia e artilharia •.....

2,5 amaunenses .•.••.•.....•.••••

Bibliotheca do D. G.

Sargentos do quadro, distribui..
dos pelas divisões.

Portaria
I porteiro do D. G. ;
2 ajudantes de porteiro;
6 continuas;
IO serventes.

Empregados.civis da 6" Divisão
3 lOS officiaes ;
:3 '208 )1

:3 3°~ 11

I porteiro;
2 continues.

DEPARTA)IENTO DA ADMINISTRAÇÃO

Pruncírü divisão

chefe do departamento e da
I !lo divisão .

I adjunto " ......•

~ auxiliares tcclmlcos .•...•.....

Coronel effectívo, habilitado para
o serviço de estado-maior.

Official effectivo, comrcurso da
arma.

Oíflciaes eflectivos, com o curso de
engenharia.
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Condições de admissão

Segunda divisão

,chefc................ Oülcial superior do quadro de in-
tendentes ou official superior re
formado.

Terceira divisão

chefe. . ... . . .... . . . . . .. . . .... Oílicial superior d;J quadro de
intendente ou official superior
reformado.

(}uarta divisão

1 chefe..... ..... .. .•.. ... .. ..• Omeial superior reformado com o
curso de engenharia.

(hunta divisão

I chefe ,...... Tenente-coronel Ou major .do Ser-
viço activo da arma de cavai
Iana.

Empregados que devem ser distribuídos pelas divisões:

4 lOS officiaes........... Civis.
53°$ ditos....... . Civis.

]63°" ditos............. Civis.
'J agentes compradores.......... Civis.
'J despachantes................. Civis.
g g'uardas... ...•........ Civis.

Portaria

1 Porteiro .
'3 contínuos , .
3serventes de secção .

80 serventes braçaes .

Civil ou reformado.
Civis ou ex-praças.

}) )} » )1

» )1)1 I)

Maruja

I- I" patrão.
6 2° S patrões.
4 3°S patrões.
7 maclünistas.
7 foguistas ~

48 remadores.
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DEP,\RTAME:\TO DE JUSTIÇA, CO:-.iTC7'1CIOSO E SQCCQRROS

..Primeira sayão

Ca tcqoriu

I chefe, que será o do Departa-
monto .

Condições de ad-uíss to

Auditor de guerra CJI1l o posto
de oíílcial superior.

clJelc........................ Civil ou auditor.

Terceira secção

1 chefe... . Civil 011 auditor.

§ 1°. Os empregados das repartições que se extinguirem serão
distribuidos : os da Intendencia Geral da Guerra pejo D. A.; os da
Direcçào Geral de Saudc pela G. 6; e os das Dirccçôes de Enge
nharia e Artilharia pelo D. G.

~ 2°. Os amanuenses e fieis da Intendcncia Geral da Guerra
passam a g ' offíciaes , e os r'", 2 0 S C 3°$ escripturarios da Direcção
Geral de Saude respectivamente a t'", 2°' c 3'" offíciaes, o escripturario
da antiga repartição do quartel-mestre extínc:o e á escrivão da antiga
Intendencia da Guerra, a 2°< officiae», o fiel addido á mesma inten
dcncia a 3° official, todos com os vencimentos que percebem actual
mente.

S 30
• Para os serviços da Imprensa Militar, teicphonia, tcícgraphia

c clectricidade , affectos ao D. C., e aproveitado o pessoal existente
com os seus vencimentos actuacs.

Art. 37~ Os lagares, cujo exercício não seja privativo dos offlclacs
oitectivos designados 110S quadros de que trata o artigo antecedente,
dos de concurso c de accessos, podem ser preenchidos pelos empreg-ados
dos quadros da Intendencía Geral e das Dirccções de Saúde, Eng'c
nharia e Artilharia ou por onlcíaes reformados; os de arnanuenses por
sargentos do quncro crcaoo pelo art. 135 da lei n. 1.H60, de 4 de ja
neiro de 19°8; c cs de continuas e serventes, por civis ou praças re~

formadas ou ex-praças doExercito activo.
Paragrapho unico . As condições de admissão dos mesmos ofTi

ciaese praças reformadas serão estabelecidas em ínstrucçõcs que para
esse fim se expedirão.
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Art. 33. Sito attribuições communs ás divisões c secções:

a) a guarda dos papeis pendentes até serem findos;
b) a syuopsc dos negocias que correrem por cllas, com indicação

da murcha que tiverem e sua solução ;
c) o indice geral dos assumptos tratados;
d) o balanço annual dos papeis;
e) o registro em livros especiaes dos papeis recebidos e expe

didos;
fJ a apresentação, no mais breve prazo possível, das informações

pedidas pelo ministro e o andamento rapido dos papeis que correrem
por ellas, sendo que as informações serão resumidas, tanto quanto íór
possivcl, c deverão acccntuar desde Jogo o ponto em questão;

g) a remessa não só das tabellas orçamentarias para servirem na
organização da tabclla geral de orçamento do ministério, como tambem
da-demonstração das despezas feitas por conta dos creditas que lhes
forem distribuidos.

Art. 29. São tarnbem cttrlbuícõcs communs ás Divisões, no que
lhos 1'6r attinente, as de, que trata o art. In.

CAP1TULO iu

DAS .\TTIUBÜH-,;ÜES G-ERAES DO PESSO,\L

Art. 30. Competeao chefe do gabinete e directorcs geracs da Se
cretaria de Estado e de Contabilidade as attribuíçõcs marcadas nos rc
gulamentos citados no art. 3u e aos chefes dos Departamentos o seguinte:

a) manter a ordem e regularidade dos servícos ;
b) organizar e apresentar annualmente ao ministro, até o dia I':; de

fevereiro, o relataria dos tr.1b.111108 executados, com indicação das pro
videncias a tomar a bem do progresso das mencionadas repartições ou
dos Departamentos a seu cargo, sendo esse relataria synthetico e ela
borado por sessões de matcrias, de modo que facilite a leitura;

c) cesígnar os empreg'ados que toem de servir nas sessões c di
visões'.d/ distribuir pc1assessões ou divisões os serviços que a esta com
petirem i

e) propor ao ministro, para a execução complementar deste regu
lamento, as instrucções adequadas á direcçâo e distribuição do serviço
c as providencias aconselhadas pela experiencia ;
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f) rever os papeis feitos antes de subirem a presença do ministro,
dando seu parecer quando fói nccessano, e bem assim os que forem
expedidos para outras repartições;

g) impor aos empregados civis 3 pena disciplinar de sua alçada c
levar ao conhecimento do ministro os casos que determinarem a appli
cação, por parte deste, da pena disciplinar ele sua compctencia ;

, h) despachar os requerimentos das partes e outros papeis, no limite
de suas attribuições ;

i) mandar passar, quando não houver inconveniente e quandoreque
rido e declarado o fim a que se destinarem c autorizado, as certidões
extrahidas dos livros c papeis processados, existentes nos departa
mentos;

j) rubricar os livros de cscrípturacno e outros que se estabelecerem,
a cargo do Departamento;

fi) legalizar com sua rubrica os pedidos de material e outros do
cumentos referentes a despezas ;

1) requisitar directamentc por si e em nome do ministro, com as
devidas restrícções, as informações precisas para esclarecimento das
questões a resolver;

1/1.) enviar directamente ao chefe do D. J. os dados para a organi
zação da estatística geral militar j

n) proferir-despachos intcrlocutorios, submettcndo á consideração
de ministro somente os papeis c actos que firmem doutrina e as resolu
ções sobre questões de natureza controversa que dependam da decisão
deste;

o) celebrar-os contractos necessários para a execução dos serviços
affcctos ás respectivas repartições e departamentos, velar pejo esrr.cto
cumprimento de suas disposições, devendo fazer parte dos conselhos o
empregado da Dírectoria de Contabilidade designado pelo respectivo
director geral em cada caso;

p) rubricaras livros de escripturação e outros que se estabelecerem
a cargo dos departamentos, podendo delegar essa attribuição a quem
não tenha responsabilidade directa na escripturação ,

Art. 31. E' da competencia dos chefes das divisões dos departa
mentos regular e fiscalizar os trabalhos dellas, observando as ordens c
ínstrucções que lhes forem dadas ou transmittidas pelos chefes dos de
partamentos .

.Art. 32. Aos chefes de secções cabe conjunctamente C0111 os chefes
de divisões que não abrangem secções:

aj informar por escripto, após detido exame e estudo cauteloso dos
documentos, fundamentando devidamente seu parecer, os negocíos da
compctencia de suas secções ou divisões;

b) designar aos empregados os serviços de que se devam encarregar,
instrumdo-os no sentido de facilitar c simplificar 0, trabalho e distribuindo
Os serviços mais importantes aos IaS ofücíaes, OS de menor importancla
aos 2% e assim por deante;

c) requisitar por escripto aos chefes de sua categoria as informa
ções necessarias -ao aperfeiçoamento dos trabalhos respectívos e prestar
os esclarecimentos que estes lhe pedirem;
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d) apresentar ao chefe do seu departamento, ate a fim de janeiro,
os dados necessários á organização do relataria annual ;

e) promover o melhoramento dos negocies. secção. ou divisão, pro
pondo á autoridade competente as providencias que julgar necessanas
sobre a ordem dos trabalhos, a insufficiencia . do pessoal ou a falta de
exacção, por parte deste, no cumprimento de seus devercst

J) legalizar os documentos expedidos pela secção ou divisão .:
g) ter convenientemente classificados e sob sua g-uarda os papeis

pertencentes aos negocíos da divisão ou secção, providenciando sobre o
recolhimento ao archivo do Exercito daquelles cujos assurnptos estio
verem findos ou prejudicados

Art. 33. Cabe aos adjuntos, auxiliares, i'", 2° S e 3°< oülclaes,
ar-entes de compras, despachantes, fieis, guardas c amanuenses executar
com zelo e discreção os serviços que lhes forem distribuídos.

Art. 34, Ao bibliothecario incumbe.:

a) a guarda c conservação de todos os livros, rnappas, revistas,
manuscriptos, publicações scicntifícas e mais objcctos pertencentes á bi
bliothcca do D. G., mantendo em separado e devidamente catalogados
os pertencentes a cada uma das divisões G. 4, (~. oS e G. 6;

b) facultar aos consultantes a 'leitura, nas horas do expediente, de
qualquer livro ou documento existente na bibliotlieca, não os cedendo
por cmprestimo sinão aos officiaes do Departamento, mediante recibo e
pelo prazo de 30 dias, que só poderá ser proroaado por ordem especial
do chefe do D. Ct , ;

c) escrtp-urar as entregas e devoluções dos livros retirados para a
leitura Ióra da bibliothecn , representando ao chefe do D. G. contra as
faltas c estragos que veriticar ;

d) apresentar ao mesmo chefe, no fim de cada mez, a estatística dos
livros cedidos por empréstimo durante esse período e a relação das pes
soas a quem tiverem sido feitos os emprestimos ;

e) ter a seu cargo.. em dependcncra nnncxa á bibliothcca, devida
mente cncapados c rotulados, os papeis e documentos do D. G. rela
Uvas a cinco excrclcíos consecutivos, fazendo recolher ao archivo os que
excederem a esse prazo.

Art. 35. Ao preparador, que terá a seu cargo o Iaboratorio physíeo
chímíco, incumbe:

a) fazer as preparações, ensaios c analyses que lhe forem ordenados;
b) responder pela guarda e conservação dos apparelhos, instru...

mentes, rcactivos e mais objectos pertencentes ao laboratório, 'e lazer a
respectiva escripturaçâo :

c) registrar em livro próprio todas as cbscrvnçôes, analyses .e expe
riencias que fizer, quer 3S consideradas regulamentares nos estabeleci
mentos fabris do Mínisterlo da Guerra, quer as cxtraordinarias, como
estudos de productos estrangeiros, ou visando o aperfeiçoamento elos
preparados nesses estabelecimentos.

Art. 36..\0 desenhista photographo incumbe':
a) executar todos os trabalhos graphicos c .photcgraphicos que

forem neccssaríos para illustrar projcctos. orçamentos c relatórios, quer
Poder Executivo - lQ0<) - vot. ll. 43
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se refiram a trabalhos de engenharia, quer aos de artilharia, esmerando-se
pela nitidez c. perfeição dos trabalhos, de accordo com os dados que lhe
forem ministrados, escalas exigidas e convenções mcnsaes em cada cs
pecic ;

b) reproduzir, ampliar e reduzir plantas antigas que se tornem nc
cessarias ao serviço do D. G. ;

c) .ter a seu' cargo todo o material de desenho e photographia do
Departamento.

Paragrapho unico . O dcsenhrsta-phctographo será auxiliado por
um ajudante, devidamente habilitado, que o substituirá nos seus im
pedimentos prolongados.

Art. 37. Ao encarregado elos instrumentos de engenharia e ar
tilharia íncumbe :

a) ter a seu cargo todos os instrumentos devidamente classificados,
em boa ordem e bom estado de conservação;

b) cscrioturar as alterações de entradas e sabidas motivadas por
necessidades do serviço, com a designação dos responsavcis , não lhe
sendo permittido emprestar nenhum instrumento sem ordem superior;

c) assistir, com os officiacs que forem designados pela divisão re
spectiva, ao encaixotamento dos instrumentos que sahirem por ordem
superior, e á abertura dos volumes que forem recolhidos ao deposito,
devendo a couunissão verificar o estado dos volumes e do contendo dos
mesmos c assignalar a responsabilidade das avarias que possa haver;

d) apresentar annualmenteo balanço dos intrumentos, especificando
os que existirem no deposito e os que estiverem no serviço das diversas
comrnissões ;

e) ter em dia a escnpturação da respectiva carga, respondendo
pelas faltas que se derem.

Art. 38. Ao encarregado do gabinete de resistencia de materíaes
incumbe:

a) ter a seu cargo todos os apparelhos que forem adquiridos para
verificar a rcsistencia dos matcríacs, velando pela sua boa conservação;

b) auxiliar as expenencías que forem realizadas pelos officiaes en
carregados do serviço de engenharia e por commissões nomeadas para
estudos especiaes, conservando sob sua guarda um livro especial, em
que serão escnpturaoas as cxperiencias pelo official ou pela cornmíssão
que as eflectuar ;

c) communicar ao chefe ela respectiva divisão os estragos que
soffrer o material do gabinete e quaes os responsavels ;

d) ter em dia a respectiva carga, respondendo pelas faltas que se
derem.

Art. 39. Ao encarregado do Museu Militar incumbe:

a) ter a seu cargo os specírnens de armas e munições antigas c
modernas, nacíonaes e estrangeiras, modelos, trophéos e mais objectos
que interessem ao Exercito;

b}. classificar chronologicamente os alludidos specimens, esfor
çando-se para que os nacíonaes sejam tão completos quanto possível ;
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c) zelar com a maxnna solicitude pela conservação de todo o ma
terial recolhido ao museu, propondo ao chefe do Departamento as me
didas nccessarras á mesma conservação ;

d) ter em dia a escripturação da respectiva carga, respondendo
pelas faltas que se derem.

Art. 40. Ao encarregado da Imprensa Militar incumbe:
a) mandar executar todos os trabalhos ele impressão c,encadernação

que forem determinados pelo chefe do Departamento, secco responsável
pela presteza e boa execução dos mesmos; .

b) dirigir o pessoal das oíflcinas, distribuir c fiscalizar o respectivo
servico ;c} communicar ao chefe do Departamento qualquer occurrencia que
se der nas ollicinas j

ti) fm:er pedido do material necessário no bom andamento dos tra
balhos e do pessoal que se torne preciso para serviços extraordinarios ;

e) fazer a cscripturaçâo relativa ao pessoal, obras executadas, ma
terial recebido e consumido e mais movimentos das onlclnas :

J) apresentar ao chefe do Departamento, tnmcnsalmcnte, um ba
lancete da receita e dcspeza, relativas a cada officina;

c.) registrar em livro especial os titulas, formato, data de entrada
c de"salúda, numero de exemplares e destino dos trabalhos.

Art. 41. Ao elcctricista incumbe:

a) fazer os trabalhos de installacão, conservação e funccionamento
de todos os apparclhos productorcs ele energia clectríca ou que della
se l1l\:ilizarcm j

b) organizar a-escala do serviço de modo que haja sempre á noite
quem mantenha a illuminação em boas condições, quer quanto á inten
sidade da luz, quer quanto ú voltagem conveniente ú duração das Iam
padas. Para esse fim submcttcrá á approvação do chefe do Departa
mento as ínsrrucçõcs que julgar convenientes á 110a marcha do serviço;

c) Jazer, com o auxilio do seu ajudante e serventes, os concertos e
modificações que forem necessários á installação clectríca ;

1.1) ter sob sua guarda todo o material de sobrcsalentc para reparos
e conservação do serviço de electricidadc {illuminacão, ascensor mo
tores de typographia, telcphones, campainhas electricas, etc. ) j ,

e) zelar pelo asseio nas dcpcndencias a cargo do serviço de ele
ctricidade;

f) tomar nota diariamente do consumo de clcctricldade para pro
duccão de luz ou de força motriz no Quartel General e apresentar ao
chefe elo D. C. o resuma mensal do mesmo consumo.

Art. 42. O ajudante do clcctricista fará o serviço que lhe for de
signado pelo elcctricista, a quem substituirá nos seus impedimentos pro
longados.

Art. 43. O encarregado do ascensor, que deverá ter 25 precisas
habilitações, cumprirá as iustrucçôes que receber do D. C. e fará
funccionar o apparclho, velando pela sua boa conservação e com
municando immediatamente ao elcctrícísta, a quem fica subordinado
qualquer desarranjo] para ser logo reparado. '
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Art. 44. Incumbe aos porteiros:

a) promover, dirigir e fiscalizar os trabalhos de limpeza e asseio do
cdificio em que funccionarcm suas repartições;

b) trazer em perfeito estado de conservação e asseio e ter sob sua
g'uarda Os moveis, utensílios e objectos de que se lhe fizer carga ;

c) abrir e fechar, nas horas regulamentares e nas que lhes forem
determinadas pelos respectivos chefes, os edíficios de suas repartições;

d) receber a corrcspondencia, livros, papeis, etc., endereçados aos
seus chefes c entrcgnl-os, promovendo a prompta cxcedtcãc e entrega
da corrcspondencta que lhes for confiada para esse fim pelos chefes
dos hepnrtmncntos e Divisões, para O que farão annotações em livros
cspeciaes, de entrada e notas dos despachos e sabida de papeis;

e) cscrtpturar os livros de ponto, recebendo do Departamento c
Divisões as respectivas notas dos despachos dos papeis;

J) cumprir c fazer cumprir fielmente as ordens dos chefes dos De
partamentos das Divisões e das Secções;

g) impedir o ingresso de pessoas estranhas nas salas dos trabalhos,
salvo ordem superior.

Paragrapho unico. Os porteiros serão coadjuvados pelos re
spectivos ajudantes, quando os tenhamo, no desempenho ele suas fun
cçóes .

Art. -+5. Compete aos continuas:

a) cuidar do asseio elos moveis, livros e utensílios nas salas das re..
partições em q uc servem ;

b) prover ils mesas de cojcctos necessários ao expediente ;
c) acudir ao chamado dos empregados, cumprir as ordens destes

em objecto de serviço, avisal-os, quando procurados e conduzir os
papeis no movimento interno das repartições em que servem.

Parng-apho unico. Os ajudantes de porteiro, contínuos e serventes
5J.O subordinados aos porteiros no que respeita ao serviço das rcpar
tiÇÕ2S e:n que servem, c tanto estes como aquelles deverão comparecer
ás mesmas u-na hora antes do designada para o começo dos trabalhos.

Art. 4 f). Cate aos serventes

a) Lrl.,:)r toto o serviço de limpeza c quacsqucr outros da mesma
nnturcz.a qHC lhes forem ordenados ;

b) p~ til' ;u.' p")rlcir,):-) os ciC'11:11ifY'; uc.c-s-ulos ao cumprimento do
csrtbclc.ido na alinca anterior.

CAPl'l'ULU IV

Art. ,-1-:-. SC1\lO nomeados: por decreto, os directores gemes da
Secretaria de Estado c Directoria de Contabilidade, os chefes dos De'
partamentos c .«s tunccionarios civis, de dírcctores de secção a 3° offl
cinl, inclnsivc ; c por portaria rodos os militares, effcctivos e refor-
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mados, e os civis não mencionados na, primeira parte deste artigo, ex
cepto os serventes, que serão nomeados pelos respectivos dircctores ge
raes e chefes, e os guardas serventes, patrões, machinistas, foguistas
motoristas e remadores, que serão admittidos, respectivamente,": pelos
chefes do D. C. e eloD. A.

Art. 48. As nomeações dos empregados civis da Secretaria e da
Directona de Contabilidade serão feitas mediante promoções nos quadros
respectivos, na conformidade das disposições que se especificam nos re
gulamentos das respectivas repartições e dos lOS e 205 officiacsdos de
partamentos, por accesso dos 30 S offlciaes, mas não por antiguidade,
salvo o caso de igualdade de merecimento.

§ 1. o fi.. entrada para os quadros se fará mediante concurso, para
a Secretaria e Contabilidade, na fórma dos seus regulamentos : e para
os Departamentos, conforme determinarem as instrucções a respeito,
sendo valido por um anno, durante O qual só poderão ser aproveitados
nas vagas que sobrevierem, os concurrentes que tiverem, pelo menos,
o mesmo numero de pontos que os nomeados.

S :2. o As dos porteiros se farão tambem por accesso entre os con
tinuos, sendo preferidos os que n.anifestarem maior aptidão, assiduidade
c melhor comportamento, e a dos fieis por promoção dos guardas de
armazém.

Art. 49. Os legares de agentes de compras, despachantes, fieis e
guardas não esuo sujeitos a concurso; devendo, porém, os agentes
prestar uma fiança de I: 000$000.

Ar1. ;:)0. Os empregados nomeados deverão tomar posse e entrar
em exercício dentro ele 30 dias, contados da data da nomeação, não se
pernjittindo a posse sem a entrada em effectivo exercício.

CAPITuLO Y

DOS YE:\C1ME:'\TOS

.vrt. 51. Aos Joaarcs exercidos por civis, nos Departamentos, serão
inhercntes os vencimentos constantes das tabellas annexas ,

Ar1. .~2. Em relação aos legares preenchidos nos Departamentos
por militares reformados, deverão elles receber o soldo de sua reforma,
a etapa correspondente ao posto effoctivo da reforma c a gratírlcacão de
Iunccâo estabelecida para esses Jogares.

Art. 53. Em relação aos lagares exercidos desde já por offidacs
effccuvos, vigorarão as disposições da lei n. 1.473, de 9 de janeiro de
1906, com as discriminações de que tratam as tabellas anuexas .

CAPITULO VI

DAS SUBSTLTUIÇÔES

Art. 54. Serão substituídos em seus impedimentos:

a) os chefes do Departamento Central, da Guerra e da Adminis-
tração, pelo oíficial mais craduado do respectivo Departamento j ,
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b) O do Departamento de Justiça, Contencioso e Soccorros, pelo
mais antigo dos chefes de secção;

c) os chefes de divisão de departamento, pelo de secção mais gra
duado ou mais antigo da respectiva divisão, ou pelo auxiliar, quando
não seja secção;

d) o chefe de secção ou de divisão que não tenha secção, pelo em
pregado mais graduado dá respectiva secção, c os porteiros, pelos au
xiliares ou pelo continuo mais antigo da respectiva repartição.

Art. 55. O empregado que substituir outro de classe superior,
perderá a sua gratificação para receber a do substituído.

S 1°. O empregado que exercer, interinamente, Jogar vago per-
cebera mais a gratificação ínhcrcntc a este logar. .

S 2 0
• As substituições na Secretaria c na Dlrcctoria de Contabili

dade acham-se mencionadas em SCLIS regulamentos.

CAPITULO VII

DA FREQUENCIA

Art. 56. O expediente ela Secretaria de Estado, Directoria de Con
tabilidade e Departamentos carcecara as !O l/,] horas da manhã c termi
nará ás 3 I,h horas da tarde, sendo encerrado o ponto .naquclla hora
pelos dircctores gcraes e chefes respectivos .

.Art. 57. Os dircctores gcracs c chefes dos Departamentos poderãoa
prorogar as horas do trabalho, quando o serviço assim o exigir, 11
tórma dos regulamentos da Secretaria, Contabilidade e regimentos in ~

ternos quosorão expedidos para os Departamentos.
Art. 58. () empregado, civil ou militar, sujeito a ponto, que faltar

ao serviço sem causa justificada perderá, sendo civil, todo o vencimento,
c, sendo militar, toda a gratificação.

Art. 59. Oqne faltar por motivo justificado perderá, sendo civil,
a gratífícaçao : e, sendo militar, metade desta, além das penas em que
ncorrer por falta .

.Art. 60. São motivos justificados

a) moléstia do empregado ou de pessoa de sua familia, entendeu-
do-se por esta o pae, a mãe, a mulher e os filhos;

b) nojo até oito dias;

c) gala de casamento até sete dias.

Art. ô r . Serão provadas com attestado medico as faltas por moti 1'0
de moléstia do empregado e das PêSSO:1S de Iamilia acima indicadas,
quando excederem de tres cru cada mel.

Art. 62. O emprega-to, civil ou militar, que comparecer dentro de
uma hora depois de encerrado o ponto e justificar a demora perante o
chefe respectivo, perderá, bem como O que se retirar uma hora antes de
findo O expediente, com permissão deste, metade da gratificação.

Art. 63. O empregado que se retirar sem permissão do ,respectivo
director ou chefe e antes de findo () expediente, perderá toda a gratifi
cação, si for militar; e todo o vencimento, si for civil.



Art. 64, O desconto por faltas interpoladas 6 relativo aos dias em
'que Sederem; no caso, porém, de faltas successivas, se estenderá tamuem
aos dias que, não sendo de serviço, estiverem comprehendidos nesse
período.

Art. 65. As faltas se-ao computadas pelo que constar do livro do
ponto, no qual ussígnarno seus nomes por extenso todos ~s empregados
quando entrarem, e, em rubrica, quando üooar o expediente, excepto
os dircctores gcraes da Secretaria de Estado e Drrectoria de Contabtli
dado e os chefes das Divisões que tccm secções c os dos departamentos.

Art. 66. Não soffrcrá desconto o empregado, militar ou civil, que
faltar:

a) por estar enfermo de molestia grave c prolongada, comprovada
por uma commissão medica e por dons funccionarios do departamento
respectivo ou da Secretaria de Estado e Directoria de Contabilidade,
quando servirem nestas, dependendo O abono de ordem cscripta do Mí
nistro, sob proposta elos directores c chefes daquellcs ou destes.

b) por estar em serviço ger:ll c obrigatório em virtude de preceito
de lei;

c) por estar em serviço da repartição ou departamento Ióra dclla.

CAPITULO VIII

DAS LICENÇAS

&xt. b7. As licenças aos cmpregndos militares eüectivos 'serão COn
cedidas de accórdo com o estabelecido no art. 59 da lei n. Iq73, de 9
de janeiro de 1906.

Art. 68. As que forem dadas ,lOS empregados civis e reformados
serão reguladas pelas seguintes disposições:

I. Poderão ser concedidas licenças por moléstias do empregado ou
de pessoa de sua familia, na fórrna do disposto no art. 5-1, alínea a,
com O ordenado e metade da gratificação até seis mezes e com o orde
nado de então em diante ate um anno.

II. Em casos que não sejam de molestia, o desconto será feito da
quinta parte do ordenado até tres rnczes, da terça parte até seis e da
metade até um anuo .

UI. Em nenhum caso, salvo o do art. 60, afincas a, b e c, será
abona~a gratificação integral de cxcrctco.

1\1. O tempo das licenças reformadas ou de novo concedidas dentro
de um armo, contado do dia em que houver terminado a primeira, será
addicionado ao das antecedentes para se fazer nos vencimentos o des
conto de que tratam os tres numeres precedentes.

V. Toda licença se deverá considerar como si fosse concedida para
sergozada onde convier ao empregado, no interior da Republica, sendo
que, no caso de ser dada para gozar róra desta. a portaria o determinará.

VI. A portaria de licença será apresentada ao Cumpra-se do di
geral rcctor e chefes respectivos dentro de 30 dias depois de ter sido
expedida, sob pena de ficar sem effeito ,
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. Art. 69. Não se concederá licença ao empregado que ainda não
tiver entrado em cffectivo eXcrCICIO de seu Iopar

Art. 70. O empregado licenciado, promovido antes de entrar no
gozo da licença, perceberá durante ella o ordenado do legar de accesso,
si puder apresentar a portaria respectiva ao Cumpra-se no prazo do
artigo antecedente.

Art. 71. O empregado que, finda a licença, se não apresentar para
o serviço, perdera todo O vencimento, ainda que dê parte de doente.

CAPITULO IX

DAS PENAS DISCIPLINARES

Art. 72. Os empregados militares estão sujeitos ~ís condições da
disciplina militar e legislação penal em vigor no Exercito.

Art. 73. Os empregados civis são passiveis das seguintes penas:
advertencia c suspensão, impostas, aquella pelos directores gcraes ou os
chefes do Departamento, Divisão ou secção, e esta pelo Ministro.

Art. 74. A pena de suspensão será applicada nos seguintes casas:

a) desobediencia, negligencia e falta de cumprimento de deveres;
b) falta de comparecimento, sem causa justificada, por oito dias se

guidos ou por 15 dias interpolados durante o mesmo mez;
c) prisão por motivo não justificado;
d) cumprimento de pena que obste ao desempenho das funcções do

empregado;
e) pronuncia em crime commum ou de responsabilidade;
/) necessidade de suspensão como providencia preventiva ou de se

gurança.
Art. 75. A suspensão, excepto a preventiva, que trará a privação

da gratificação, determinará a perda do vencimento, com a circum
stancia de que a decorrente da pronuncia dará lagar á perda da metade
do ordenado, além da graWicação, até final condemuaçâo ou absolvição,
sendo neste ultimo caso restituida a metade do ordenado não recebido.

CAPITULO X

DA APOSENTADOHIA

Art. 76..\ aposentadoria dos empregados civis re~ular-se~ha

pelo decreto legislativo o. Ir7, de 4 de novembro de r892, e na
uquidação do tempo de serviço se observará o disposto no referido
decreto e na circular do Ministerio da Fazenda de 26 de janeiro
de 1894, continuando cru vigor as demais dísposrções que-regem a
espécie.
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CAPITULO XI

nAS FP,RlAS
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Art. 77. Os directores geracs da Secretaria de Estado e Directoria
de Contabilidade ela Guerra e dos Departamentos concederão aos
empregados I;') dias de férias, sem que, entretanto, eHas deem logar
a maior vencimento com as substituições que se tiverem de razer,
As férias poderão tambem ser gozadas interpoladamente durante o
anno.

CAPiTULO xn

DU:lPOSH,;('lES TR;\?'iSITORlAS

.xrt. 78. Para os Iogares serão aproveitados os empregados civis
das repartições cxtinctas em razão deste regulamento.

Art. 79. Só depois de aproveitados os empregados de que trata
o artigo precedente, se fará a nomeação dos officiaes reformados do
Exercito para os lagares indicados no presente regulamento. .

i\rt. 80. Os actuaes regulamentos do gabinete, da Secretaria de
Estado e da Directoria ele Contabilidade da Guerra regulam as nnnu
dencíãs do serviço dessas repartições, e em portaria se expedirão os
regimentos internos de cada departamento. .

Art. SI. Os empregados. que estavam addidos á Intendencia
Geral da Guerra, provindos do Quartel Mestre General,<Jo Arsenal
de Guerra e da antiga lntendencia, serão aproveitados na rórma do
disposto no S 2° do art. 26 deste regulamento. O 10 escripturario do
extincto Hospital do Andarahy em exercício na G. 6, será aproveitado
opportunamente na vaga de i o ofücial.

Art. Ba. Os empregados da auditoria do Estado Maior passam
para o D. .J.

Art. 83. Serão expedidos os decretos e portarias concernentes á
parte do pessoal que esteja occupando cargos em desaccôrdo com o
presente regulamento.

Art. 84. Revogam-se todas as disposiçõesem contrario.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1909.

José 13. Bornum.n,
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350 $ 0 0 0
300$0 00

'I'aberlas de vencimentos do pessoal 13 dos runccíonar'Ios do Gabi
nete, Secretaria do Estado, Directoria de Contabilidade da
Guerra o Depar-tamentos, a que se refere o presente regula
mento

TAJ3ELLA N. I

GAlH"'\ETE no ?>ilNISTRO

c.muücação

Chefe do gabinete, ' ' .
Adjunto ' , ' .
i\~ditor (vide observação) ........• , , .. , .
Ajudante ele ordens , , .. "., ' , ,. 350$000

Observação - O auditor vence de accórdo com a lei n. 26, de 30
de dezembro de 1891, e posteriores, COIDO o auditor de guerra da Ca
pital Federal.

T ABELLA N. 3

SECRETARIA D,\ GUETIRA

Ordenado

director-geral .. , .. , ....•.... , ....•...
3 directores de secção. , , . , ..... , ' ....•..
6 primeiros ofüciaes.. . , . , . . .. '."',""
oS segundos offtciaes. , , , , , .
6 terceiros ofüciaes , . , . , , , , , , ...•
I porteiro." " "." ..
4 contínuos , . , , , , •.. , ••. , • , ' , • ' , , , •

TABELLA N. 3

12:000$000
8:000$000
6:40 0$ 00 0
4:8 0 0$ 0 0 0
3:6 0 0$ 0 0 0
4: 0 0 0$ 0 0 0
I :600$000

Gratificação

6:000~000

4:0 0 0$ 00 0
3: 20 0$ 00 0
2:400$000
1:800$000
:2 000$000

800$000

DIRECTORH DE CO?\TABILIDADE

i director-geral ... , . , . '. , ' .. ' .
3 dírectorcs de secção , ' .. , .

10 primeiros officiaes .. , . , .. , , . , .. ' ..
10 segundos officiaes . , , . , _, ..•. , .....• , ..
10 terceiros oíücíaes .
10 quartos officiaes .. . .

1 I=:ag'ador (') .
:2 fieis .
1 porteiro , ......•......
3 contínuos _ .

(') 'l'me

Ordenado

12:000$CJoo
8:000$000
6:400$000
4:8 0 0$ 0 0 0
3:6 00$ 0 0 0
2:40 0$ 0 00
6:40 0$000
3 600$000
4 000$000
J: 600$000

C;ratilicclÇ.'io

6:000$000
4: 0 00$ 0 0 0
3: 20 0$ 000
2 :400$000
1:(300$000
1:200$000
3: 3 0 0$ 00 0
1:800$000
:2 000$000

800$000
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TABELL\ N. 4

DEPAIn'A:'IiEXTO DA GUEl\.RA

68.1

Ciréltilic.1.çilo

4;=)0$000
2.10$000
200$000
160$000
r:::o$0.00
1'20$000
120$000
f'20$000
150$000
40$000

70$ 0 0 0
200$GOO
15 0$000
40 0$000

4°0$000

Chefe do departamento .
\hefc do g-ab!llcteou divisão .' .
Chefe de secçao .
Ajudante de ordens ou adjunto ....................•..
.Auxiliar...............•... ' '" .....•....... "
Encarregado do gabinete de rcsísrcncia de matcriacs .
Encarregado do Museu .. '" .
Encarregado dos instrumentos de engenharia c artilharia.
Bibliothecario.....................................•.
Arnanucnses , ;'...•........
Porteiro " .
Ajudante de porteiros (ordenado e gratificação) .
Continuo (ordenado e graríücaçno) ............•.....•
Preparador phvsico-chimico (ordenado e gratificação) .
Desenhista-photographo (ordenado e gratificação) .
Ajudante do desenhtsta-photographov]ordenado e gra-

tificaçâo] ..........•......... <o................. :)00$000

Observações - Os fuuccionarios civis não mencionados nesta tabella
tcem os vencimentos das repartições cxtínctas.

TABELL.\ I\. S

DEP!l.RT-,UIEXTO CEXT[~'\L

GratilicJ.çJo

Chefe........................................•.....
Chefe de secção .
Adjunto .
Ámauuensc .
Archivista ' " .
Encarregado da Imprensa Militar .
Auxiliar , .
Compositor {diária] ' .
Impressor (idem)........... . .
Encndcrnndor-dourador (idem) ". : .
Margeador (idem) '" .
Distribuidor (idem) .
Compositor militar (idem) ' .
Impressor militar (idem) .
Encadernador militar (idem) .. ' .
Porteiro (gratificação] .
E~ectricista (Ol'del1<~d? e BTati(lcaç~'io) ..- .
Ajudante de elcctricista (ídcmj " " .

350$000
'200$000
160$000

4 0$000
150 $000
J20$OOO
4u$ 0 0 0

8$000
7$000
7$°0"0
5$()oo
.:.\$000
~g.;()co

1$000

$800
70 $000

4 0 0$0 00
30 0 $000
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Gratificação

Encarreg-ado do serviço telephonico (idem).. , .
Auxiliar do serviço telephonico (idem) .
Composítor-pagmador (idem) ...•........ , .......•....
Compositor-revisor (idem) .....................•......
lmpressor-rnachinista {idem) _ .
Continuo (idem) :•...........
Servente (diaria) .
Encarregado do asscnsor (idem) .

TABELLA N. 6

n],;PARTAM.li:NTO DE ADIrrL\'lSTRAÇJ\O

Chefe..................................•............
Chefe de di visão , o ••• o

Auxiliar technico , ,. o. " o"" o ••••••• o o •• o •• o

Adjunto , ..... o •••••••••••• , , • o , o •••• o •••••• o • ,

Amanuensc o • , ••••••••••••• , , ••• o ••• o •••••••••• , ••••

300 $000
200$000
30 0$000
25 c$000
25 0$000

133~333
3$000
4$000

tLratificuçrio

350$000
250$000
160$000
160$000
40$000

Obsen'af.ões - Os funccíonarios civis, officiaes, porteiro, conti
nuas, serventes, patrões, guardas, remadores, etc., teem as denomina
ções constantes dos arts. 26 e 81 e os vencimentos que tinham na
extincta lntcndencia Geral da Guerra.

TABELLA N.:,

DEPARTAMI·::\TO DE JUSTIÇA, CO:\TENcroso E SOCCOIUWS

Chefe (quando auditor) .
Chefe de secção (quaudo auditor) .
Amanucnsc............•....... , , ........•...........

:350$000
200$000

40$000

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1909.- )0011 B. Bormmm..
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DECRETO N. 7.636 - DE 30 \)8 OUTUBRO DE 1909

.\lt<..:ra o art . cp do regulamento do l':stado Ylaior do Excrclto
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O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo em vista o art. 23 do regulamento do Estado Maior do Exer
cito approvado pelo decreto n. 7.389, de 29 de abril ultimo,
resolve alterar, por convcniencia do serviçal o art. 9° do mesmo
regulamento, pela fórma seguinte:

Artigo unico . O pessoal do quadro' permanente do Estado
Maior do Exercito será o mencionado no art. 9° do citado regula
mento e mais um archivista, ofticial superior reformado, e dous au
xiliares de archivista, capitães tambem reformados.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1909, 88" da Indepeudencia
c 21° da República.

NILO PEÇANllA.

r. 11. Bornunin ,

DECRE1'O N. 7 .637 ~ DE 30 DE OUTUBRO DE 190()

)luL!ilic:1. a dcnomtuuçac dn Dtrcctor!c do Serviço etc Pi"opaganda e Expansão

Economíca do Bra z.ilno Estraugciro

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Drazil
decreta:

Artigo unico . A Dircctoria do Serviço de Propaganda e Ex
pansão Economica do Brazil no Estrangeiro passa a denominar
se C0l11111issao de Expansão Economica do Brazil, ficando nessa
parte alterado o decrcto n, 6.668, de 7 de outubro de 1907.

Rio de jaueiro, 30 de outubro de 1909, 88° ela Independeu
cia e 21° da Repnblica ,

NILO PEÇANI1A.

A. Candido Rodrigues.
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DECRETO N'. 7.638- DE 4 m; ::;:OVEWHW DE '9U9

Conec-te autortxaçto .i Sociedade de h::n:sul's Vitalícias « \'italicia I'crn.unbucaun»

p.tru Iunccionnr lia Rcpublicn c reforma os seus estatutos

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil , atten
dendo ao que requereu a Sociedade de Pensões, Vitalicias «Vitaliciu
Pernambucana», com sede nu Recife, Estado de Pernambuco,devlda
mente representada por seus directores :

Resolve conceder ú mesma sociedade autorização para funccionar na
República c approvar os seus estatutos com as modificações que a este
acompanham e que, assim alterados, deverão ser registrados na Junta
Commcrcial de sua séde c observadas as seguintes clausulas:

I." A ('Vitalícia Pernambucana» (sociedade de pensões vitalícias)
se submctterá em tudo quanto lhe for applicavel as disposições re
gulamentares dos decretos ns. 434, de 4 de julho de ]81)1, e 5.072, de
I2 .dc dezembro de 1003, c de quacsqucr leis e regulamentos que de
futuro forem promulgados sobre a rnatcria de sua COl1CeSsflO.

2." Os seus estatutos são approvados com as seguintes alterações:
a) O § l° do art. 5"será substituido pclo scguintc : « Quando o sacio

fundador não realizar no prazo estipulado as entradas das quotas eloca
pital que houver subscnpto, cabe á sociedade proceder de conformidade
COm o que dispõem os arts. 33 c 34 do decreto 11. 434, de 4 de julho
de r8QI));

b) sUPJ!ril11:,~sc o S 2° do mesmo art. 5Q
;

c) S 4 do mesmo art. 5°será substituído pelo seg-uinte : «(A cessão,
transfcrencia.ou transmissão das quotas elo capital social se operará do
mesmo modo e nos termos e condições mencionados nos arts. 23 e 25 cio
decreto n. 434 citado» ; .

d) supprn-ia-seo S I ° do art. 6°;
c) supprimam-sc no paragrapho unico elo art. 13 as palavras «c ao

resgate das quotas dos fundadores fallccidos conforme o § 2° do
art. 5°));

/) substitua-se o art. 15 pelo seguinte: (O fundo disponível será
formado pelas joias ele todos os sócios contribuintes e por 20°/" das
mensalidades dos sacias das caixas A e B ;

O excesso que resultar deste fundo, que se destina ás dcsoezas com O
funccionamcnto da sociedade, será distribuído da seguinte fórma : 300/0
de gratificação á directoria, e111 partes iguaes, não podendo, entretanto,
exceder de 500$ mcusacs para cada membro, cmquanto o fundo de
pensões não nníngtr a- [.000:000$, depois do que, poderá o limite ser
elevado a 1:000$ para cada dircctor, sendo a sobra quo, porventura,
houver iucorporada.ao fundo de reserva; 50°/" para dividendo-em favor
das quotas do, capital c 20 % para fundo de reserva )) ;

g) substitua-se o paragrapho unico do mesmo art. loS pelo seguinte:
«Quando a importancia em favor das quotas do capital der' lagar a divi
dendos maiores de ]2 0"/0 calculados sobre o capital eflectivamentc
realizado, metade por excedente será incorporada ao fundo de peus ões
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h) substitua-se O art. t ó.pelo seguinte: «O fundo de reserva dcsti
na-se a garantir a integridade do fundo de pensões» ;

i) substitua-se o § 3° do art. I7 pelo seguinte: ( Cada membro da.
directoria 6 obrigado, crnquanto durar a responsabilidade de sua gestão,
a prestar uma caução de cinco quotas do capital, de conformidade com
o art. lO,) e seus paragraphos do decreto Il. 434, citado» ;

j) supprima-se no art. 2I,I1. VI, a palavra « caixaso :
k) substitua-se o ~ 5° do art. 27 pelo seguinte: «A asscrnblca que

tiver por fim a dissolucão da sociedade será annunciada durante 30 dias
nos jornacs de maior circulação da sede e.das filiaes ou agencias, e con
stituir-sc-ha por dous terços, pelo menos, de fundadores c de mutuários
quites )) ;

l) no § 2° do art. 28, depois da palavra -- remuneração - accres
ccntc-se a palavra - annual ;

'111) substitua-se o art. 36 pelo seguinte: « /\16111 da gratificação de
que trata o art. l5, o gerente terá direito a lima remuneração a juizo da
dircctoria, a qual não poderá exceder de 300$000 ».

3.'" A «Vitalícia Pernambucana» prestará no prazo maxtmo de 90
dias, sob pena de ficar sem effeito a presente autorização.vuma caução
de 50: 000$, em apolice» federaes, no Thcsourc Federal, e integralizará
esta caução até 20D:OOO$, logo que o respectivo fundo inarnomivcl
attinja a Impo-tancia ele 1.000: 000$000.

Rio ele Janeiro, -+ ele novembro c:c',1909, 88° da lnàepcndencia e ai"
da República.

Leopoldo de Bulhões,

l""lorojeeto de ]"i:8ta..tutos da.. «'Vitaliein.. I?'erJ).u,ul....
b u eu.. 11.a.))

TITULO I

IJA CO:\,STITUl(,:ÃO, Fl:\S, llUIL\ÇXo E SJ~DE

Art. 1.° Fica constituída na cidade elo Recife, capital do Estado de
Pernambuco, uma sociedade mutua de pensões vitalícias sob a denomi
nação de «Vitalicia Pernambucana», que se regerá pelos presentes es
tatutos,' subsidiados pela lei das sociedades anonymas c decretos que
lhe forem applicaveis ,

Art. 2. o t\ « Vitalicia Pernambucana» é uma sociedade de benefi
ccncía destinada a garantir pensões aos seus associados durante a vida
ou aos seus herdeiros ou instituídos depois da morte, segundo as Inseri
pções que fizerem.
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Paragrapho unico. Para tal fim estabelece as tres seguintes caixas:
I. Caixa A. Para pensões vitalicías depois de 10 anuas de contri

buições mcnsnes de 5$, além de uma joia de admissão de 5$000.
3. Cana B. Para pensões vitalícias depois dC'15 annos de contri

buições mensacs de 2$500, além de uma joia de entrada de 5$000.
3. Caixa C. Para peculios aos herdeiros, ou pensões aos instituídos

dos mutuários, durante 10 annos de sobrcvivenda, ao seu instituidor, desde
que o fallecimento deste cccorra depois de um anno da data de sua in
scripção. mediante uma joia de 5$ e contribuições mensacs de 1$000.

Art. 3. o O prazo de duração da «Vitalícia Pernambucana» será de
99 annos, contados da data de sua constituição, podendo ser prorogado
por deliberação da assembléageral dos sacias que succedcrcm aos funda
dores.

Parag-rapho unico. Antes desse prazo só poderá ser dissolvida por
deliberação approvada pela maioria absoluta da assernbléa de dous terços,
pelo menos, dos socíos mutuados quites, segundo o disposto no art. 27,
SS 3° e 5°, destes estatutos.

Art. 4.° Aséde da « Vitalicia Pernambucana» será na cidada do
Recife, Estado de Pernambuco.

Paragrapho unico , /\ directoria poderá, quando julgar conveniente
aos interesses da sociedade, estabelecer filiaes, agencias e sub-agencias.

TITULO Il

DO CAPITAL I~lCIAI, E DOS SOCIOS FG.':DADORES

Art. ~. o O capital inicial da {( Vitalicia Pernariibucana » será de
4°:000$, dividido em 200 quotas de 2üD$ cada uma, entre os sacias fun
dadores e realizáveis em prestações de lO %, sendo a primeira no acto
da subscripção e as demais por deliberação da directoria nos prazos por
elIa marcados, com intervallos nunca menores de 30 dias.

SI. ° Os fandadores retardatarios, até 60 dias. no máximo, íncor..
rerão na multa 2 o/ó sobre as prestações do capital que tiverem de rea
lizar, perdendo depois do quarto mez o direito de socío fundador e o ca
pital que houverem realizado, o qual reverterá em beneficio do fundo de
reembolso da sociedade.

S 2. o Pelo fallecimento do sacio fundador. a sociedade resgatará o
capital que ellc houver realizado, indenmizando seus herdeiros neccs
saríos pelo fundo de reem bolso.

~ 3'° Nenhum sacio poderá subscrever mais de cinco quotas do ca
pital inicial.

§ 4. o As quotas do capital inicial são intransferivcis e sómente dão
direito aos juros de 10 0'/0 tirados cada anuo do saldo do fundo dispo
nível, conforme a lettra C, paragrapho uníco, do art. 15 destes estatutos.

§ ;)' ° A sociedade reserva o direito de resgatar por sorteios as
cautelas do capital inicial, quando o saldo do fundo de reserva pcrmittír.

Art. 6. ° Os fundadores sã.. os uulcos socíos que teem direito de
votar c ser votados para os cargos de dírectores : os svndicos, porém,
serão eleitos pelos mutuários não fundadores.
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s ,0, Pelo fallecimento de socíos fundadores, os mutuários, que
forem eleitos syndicos, adquirirão por sorteio os mesmos direitos elos
fundadores O sorteio será feito entre todos aquelles mutuários sobrevi
ventes que tenham sido c sejam syndicos e em presença, pelo menos, de
metade do numero dellcs.

~ ']/'. Não poderá ser soc'o fundador quem não O fór tarnbern mu
tuario ou pelo menos instituidor de terceiros inscriptos em qualquer das
caixas mútuas de pensões da sociedade.

TITULO III

DOS 8üClOS lIIUTUARIOS, SEUS DEVERES E' DIREITOS

Art. 7'J. Póde inscrever-se como contribuinte das caixas mútuas
de pensões vitalícias A ou D, conjuncta ou separadamente, qualquer
pessoa, sem distincção de idade, religião, sexo e nacionalidade; na
caixa C, porém, somente pódem inscrever-se- as pessoas'de maioridade
até 50 annos, qualquer que seja sua 'religião, nacionalidade e sexo.

§ l°. Uma mesma pessoa póde inscrever-se mais de uma vez, até
10 vezes, em qualquer das caixas de pensões da sociedade.

~ 2°. A instituição das pensões não poderá recahír por mais de
cinco vezes sobre uma mesma pessoa instituida.

§ 3". A instituição do beneficio ou pensões da caixa C poderá ser
feita no acto da inscr-ipção ou cru qualquer tempo depois pelo proprio
mutuário em perfeita saúde.

§ 4°. As pensões da caixa C não podem ser instituídas em favor
de menores.

§ 5°. Rccahindo a instituição sobre diversas pessoas distinctamente,
as pensões serão divididas igualmente entre ellas e, pelo fallecimento de
cada uma, no periodo das pensões, cessa o compromisso da sociedade.

Art. go. A' inscripçâo ou iuscripções de socíos mutuários precede
o pagamento da joia e primeira mensalidade respectiva! conforme o
parngrapho unico do art. 2°.

S 1°. Qualquer. que seja o dia da inscripção, considera-se como si
fosse feita no dia primeiro do mcz, para todos os eftcitos, vencendo-se
o prazo para pagamento sem multa de mensalidades, sempre no ultimo
dia de cada mez.

§ 2°. As contrlbutções devem ser pagas na sede da sociedade,
succursaes, agencias e sub-agencias.

~ 3°. Pela falta de pontual. pagamento das mensalidades, os socios
incorrerão em cada mel seguinte na multa de to % sobre cadamensa
lidade, ará oatrazo máximo de 12 mezes,quando perderão, cmibene
âcio do fundo de pensões, as contribuições que houverem feito e serão
eliminados por dccadencia,

s ,to As contribuições -ou mensalidades são obrigatórias, quer
antes. quer no curso das pensões.

Art.iç-. São direitos dos' socio::; mutuários quites-
r. Concorrerpor si na caixa J\ ou B e por seus herdeiros ou insti

tuidores na caixa C, a divisão da quota de pensões da caixa ou caixas
Poder lsxccuttvo ' 1<)09 - Vol. Ll -4'"



690 AC1'QS DO rom.n EXECUTivo

em que estiverem inscriptos, proveniente da renda do fundo ôep cosões
ou do fundo de donativos;

11. De restituição aos seusherdeiros necessários das mensalidades que
tiverem pago á sociedade no caso de fallecimento antes de enrar no goso
das pensõesdas caixas A ou B, prescrevendo este direitoem beneficio do
fundo de pensões, si não Iôr reclamado no prazo maximo de um anno.
: . UI. Aos descontos por pagamentos- antecipados-c- de um anno 5 %1

de ro annos 20 % e de 15 annos 15 "í»-.
IV. A suspensão do pagamento de mensalidades si depois de cinco

annos _de associado for privado de recursos indispensáveis á 'sua conti
nuação por motivo de moléstia incurável ou invalidez, a juizo da dire
ctoría, ficando, entretanto, com direito ás pensões da caixa ou caixas
em que estiver iuscripto com o desconto de lS o até integração das
mensalidades devidas, sem' multas.

V. A gosar, instituir Ou legar tantas pensões quantas forem .as suas
inscripções ou cautelas caril a restriccão prevista no' §::2Q do art. 7°.a
respeito das pessoas instituídas pelos mutuarios.

VI. A remissão relativa a qualquer das caixas, quando tenha pro
posto directamente á sociedade pelo menos 200' outros sociosmutuaríos
e 'que hajam pago suas contribuições 'pelo tempo minírno 'de um anno.

VII. A tomar parte nas assembléas dos. mutuaríos, votar e ser vo
tado para. o cargo de syndico.

VIII. A requerer isenção de pagamento de sua quota-durante
determinado tempo, com motivo justificado, não se computandoo .térnpo
da isenção.para o da concurrencia ás pensões da caixa a que pertencer.
. . IX. A requerer em numero nunca inferior a 30 socios a, COTIvo.
cação de assembléa extraordinaria de. mutuaríos, ,declaranclo quacs
os seus fins,comtanto que" sendo para a dissolução da sociedade,b numero
de requerentes deverá corresponder á quinta parte ,dos. mutuarios.
:§ l°. Os socios eliminados das caixas mútuas '(~e pensõesvitalicias
da sociedade podem ser rcadmittidos, sem interrupção do prazo primi
tivo para as pensões, á,excepção do decurso de decadencia, que não se
computará, pagando, entretanto, as mensalidades devidas 'até .a data da
readmissão com as multas pelo dobro, sendo, porém, considerado como
novo socío na falta .desse ·pagamento,não se computando neste caso O
tempo anterior para o das pensões.

§ 2°. A cada mutuado serão distribuídas tantas cautelas quantas
forem suas inscrípções. Estas cautelas serão numeradas. e assignadas pela
directoria e a, ellas corrcsponderão os recibos de quitação. PaI; cada se
gunda via de cautela, cuja primeira via se. tenha extraviado, ,pagará,o
mutuarlo '2$000;

§ 3~. Aos mutuarios menores, até 1() anuos, das caixas A ou B.
que depois de tres annos de associados, víeram a perder seus paes ou
instituidores, ficando, por este facto, em estado de pobreza, que os im
possibilite de pagar suas quotas, com provas a juizo da directôria,
será permittida suspensão "de pagamento dessas quotas ou mensalidades
até o tempo em que ficarem rehabilitados, ou mesmo o das pensões da,
caixa onde estiverem ínscriptos, sendo, porém, em qualquar nypothese,
obrigados á integração das quotas devidas, em prestações a juizo da di
rectoría, sem multas.
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TITULO IV

DAS PEXSÕES

69!

Art. 10. As pensões serão formadas pelo rendimento' do capital
inallenavel ~ Fundo de pensões e fundo de donativos - verificado por
balanços de cada annc, antecedenternente. Estes rendimentos passarão a
credito da conta de pensionistas das caixas A, B ou C, respectiva
mente, na proporção de seus capltaes.

S I(I. O maxtmo das pensões mensaes da caixa A será de IOO$, na
caiIa B de 150$ e na caixa C de 50$000.

§ 2'>. A divisão dos saldos das contas pensionistas das caixas A e
B será feita pelas quotas a pagar no anno que se seg-uir a cada balanço
entre .os-rnutuarlos sobreviventes que tiverem direito ás pensões, de
accórdo com os presentes estatutos e respectivas caixas a que perten
cerem.

§.3°: As pensões. da caixa C corrcsponderão para cada inscripção a
I (I)" do rendimento do fundo de donativos na. base do balanço annual
antecedente ao rallcclmento do mutuarlo-instituidor e na razão do tempo
em que foi associado, corntanto que não seja inferior ao decursode um
anno da data da ínscripção,

§ 4<1. As pensões das caixas A e B somente serão pagas-em vida
domntuario, ao próprio. ou seu procurador legal na matriz da socie
dade, suas succursaes. agencias Ou sub-agencias e bancos, no lagar de
resídencia elo mutuario ; na caixa C, porém, as pensões somente serão
pagas ao instituído ou ínstituidos certos e designados, em favor de quem
o mutuado em vida tenha feito na sociedade recahir o beneficio das
pensões, que durarão até IO annos de sobre-vivencia.ao instituidor, de
accordo com o .paragrapbo antecedente.

§ 5<1. Prescrevem em favor do fundo de pensões ou donativos as
quotas de pensões que não forem reclamadas pelo mutuário no decurso
ele um anuo.

§ '6' ..Os instituidores são representantes na sociedade de seus ín
stítuídos menores até maioridade.

§ 7<1. Os pagamentos elas quotas de pensões dos mutuários, que ti~

verem gosado dc suspensões, ficam sujeitos aos descontos das mensa
lidades devidas, de accórdo com a alínea IV e ~ 3" do art. 9<1.

S B". O mutuario , instituído ou beneficiaria, para gosar das
pensões ou pecúlio, deverá requerer e comprovar sua existencia.

§ 9<1. Os direitos dos socios são limitados á sua própria pessoa em
vida e não poderão ser transferidos de modo algum, sendo considerada
nulla pela sociedade qualquer alienação ou sessão das pensões.

§'lo.A « Vitalicia Pernambucana» reserva o direito de dividir em
partes lguaos as pensões dos instituidos mutuários das caixas A e D com
seus instituidores quando estes. reclamem por falta provada 'de, meios de
subslstencia.

§ I I.' Os mutuarlos . da caixa C, que não fizerem instituição do
donativo ou das pensões, legarão sómente aos seus herdeiros neces
sarios o pecúlio integral de I "/"J de uma só vez, sobre a renda do



fundo de donativos desde a data da lnscnpcao até a do fallecimento, na
base dos balanços anteriores, não podendo, porem, elevar-se a mais de
1 :OO~):l:i por cada tnscnpçno.

s' 12. As pessoas que fizerem espontaneamente donativos de im
portoucta equivalente ou superior a ;;00$, terão direito depois, de 10 ou
r5annos, ás pensões das caixas A ou 13, si, respectivamente, nessas épocas
lhes faltarem meios de subsistcncia, a juizo de dircctoria, e reclamarem
o beneficio da sociedade.

TITULO V

DOS ruvoos ."OCL\ES

Art. tt . Entendem-se por fundos sociaes da «Vitalicia T'ernam-.
bucaua» as jóias e mensalidades dos sacias e o rendimento que delles
provenha. seja por que titulo íór ,

Paragrnpho unico. 1)5 fundos sociaes dividem-se em fundo de
pensões, de reembolso, de donativos, disponível e de reserva.

Ar1. 12. O fundo.de pensões será constituido:

L Por 60 % das mensalidades dos socios mutuados das caixas
Ao B;

11 Pelas quotas de pensões e reembolsos que não forem recla-
madas no pra~o máximo de um anno ;

I I I Pe11.s multas;
I r, Por qualquer donativo ás caixas A e B ;
V. Pelos juros accumulados correspondentes.
Panurrapho unico .. O fundo de pensões será inalienável e somente

empregado em empréstimos sob garantia de primeiras bypothecas, em
titulas garantidos pelos (lavemos da União, do Estado. c Municipio , e
bem assim na compra ou .cdificação dos prédios urbanos, a juizo do
consetnc director.

.vrt. 13. O fundo de reembolso será também inalienavcl c se
formará:

I. De co o das mensalidades dos sodas mutuados j
11. Do capital realizado pelo eocío remisso na forma do § r" elo

art. 1:)";
11i. Pelos juros accumulados respectivos.
Pcu';tgrapho nruco. Destina-se o fundo de reembolso á resrimição

aos herdeiros necessários ou instituídos, das mensalidades do .SO(;10
que Ialleccr antes do penoco das pensões, de accórdo COm a alínea I.l
do art. <t, C ao resgate das quotas dos fundadores fallecidos, conforme
o ~ 2° do :1.1'1. 5".

Art. q. () fundo de donativos será igualmente inalienavel c
constituido :

L Dasmensalidades dos socíos mutuados da caixa C ;
li. Pelas quotas de pensões que não forem reclamadas pelos bene

lidarias ou .instituídos no prazo máximo de um anno j
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m. Pelas multas;
IV. Por qualquer donativo a caixa C;
\T. Pelos juros accumulados.
Paraarapho unico. O seu emprego será o mesmo do fundo de

pensões.
Art. rS. O fundo disponível será formado pelas joias de t~dos

os sodas mutuários e 20°, ° das mensalidades dos SOCIOS das caixas
1\ e B.

Paragrapho unico , Destina-se:

a) 35 o para remuneração á directoria ;
b) i1S despezas gemes c de propaganda da sociedade;
C) ao pagamento dos juros de 10 % sobre as prestações realizadas

do capital inicial não resgatado;
d) ao fundo de reserva.
Art. 16. O fundo de reserva será constituído pelo saldo do fundo

dísponivel de cada anno e destina-se:

I. .A garantir a integridade do fundo de pensões e de reembolso
por accidentes imprevistos;

Il Ao resgate do capital inicial por sorteios e, ulteriormente, á
instituição de premias aos mutuários.

TITULO VI

nA ADiIll\':rSTRAÇXO

Art. 17. A· (( Vitalícia I'eruambucana » será dirigida e administrada
por uma directoria composta de um presidente, um [0 e um c'' secre
tarios; um thesoureiro c um gerente, eleitos pela assemblén geral por
escrutínio secreto.

8 1°. O "mandato de cada directoria será de seis annos, podendo ser
reeleita ou reeleito qualquer de seus membros.

s. 2°. Os eleitos desig-narão entre si o presidente, secretarias, the
sourcrro e aercnte.

S 3°. A· gestão .dos directores independe de caução, da qual ficam
por estes estatutos dispensados.

84°. Considerar-se-há vago o cargo de director que deixar de
comparecer ás sessões da directona durante 60 dias, salvo prévia justi
ücàçãoa juizo dos demais membros.

§ 5". Qualquer vaga aberta na directoria será preenchida por um
outro sacio fundador convidado pelos outros directores e o seu mandato
durará até a primeira assembléa ordinária dos fundadores na qual se fará
definitiva eleição para preenchimento da vaga até o completo do tempo
da directoria.

~ 6°. Os impedimentos provísoríos serão preenchidos por um rnem
bro do conselho fiscal para tal fim convidado, subsistindo, porérnv a res
ponsabilidade do dircctor impedido,
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Art. 18. A directoría se reunirá em sessões ordinárias uma vez por
semana e, em extraordinarias, quando entender qualquer dós directores,
lavrando-se actas de suas resoluções por maioria de votos. Essas reso
luções não poderão ser transgredídas e serão validas para todos os
effeitos desde que não ultrapassem os limites dos presentes estatutos.

Ar1. 19. Não poderão servir na mesma directoria conjunctamente
parentes consanguineos ate o segundo gráo, SOgTO e genro e cunhados
durante o cunhadio.

Art. 20. O cargo de gerente poderá ser accumulado por qualquer
dos outros dírectores, interinamente, guardada, entretanto, a ordem dos
cargos.

Ar1. 21. A dírectoria é a legitima representante da sociedade em
todos os seus actos ou negocias e cumpre-lhe:

I. Promover com perspicácia e empenho o desenvolvimento da
sociedade em todas as suas operações, nos limites traçados por estes
estatutos e deliberações das assernbléas geraes :

11. Nomear, demittir e suspender os mandatários directos da
sociedade e bem assim Os auxiliares ou empregados por proposta
desses mandatários, marcando-lhes HS respectivas attribuiçães,, 'or
denados ou commissões e exigindo fiança sempre que julgar necessaria ;

IlI. Determinar o pagamento dos juros do capital inicial, de:
accórdo com a lettra C, paragrapho uníco, do art. 15;

IV. Transigir em juizo ou tora deJIe com terceiros ou clientes da
sociedade, sempre que julgar uecessario e pelo modo que entender mais
conveniente aos seus interesses;

V. Nomear advogados e procuradores sempre que os seus ser
viços forem inâispensaveis ;

VI. Resolver sobre a fundação de caixas Iiliaes, agencias, ou sub
agencias, regulamentando-as segundo as conveníencias :

VII. Resolver sobre a convocação das assembléas gemes;
VIII. Estabelecer os regulamentos que forem precisos para a boa

execução dos serviços ou negocios da sociedade;
IX. Assignar as cautelas dos fundadores e,mutuaríos ';
X. Declarar e ordenar a eliminação do sacio 'que cahir em de

cadencia, dé accórdo com os presentes estatutos;
XI. Submetter á approvaçâo dos syndicos os balancetes mensaes

e. á do conselho físcalv svndícos e assembléa geral de fundadores e
mutuarios, o balanço annual ;

XII. Resolver sobre a applícação dos fundos sociaes de, accórdo
com os presentes estatutos, precedendo, sempre que julgar conveniente,
parecer do conselho fiscal ou syndicos, conjunçta ou, separadamcnte :

XIII. Deliberar .sobre o emprego do capital inicial e o seu res
g-ate na fórma da alínea 2(' do art. 16;

XIV. Resolver os casos omissos nos presentes estatutos de accôrdo
com as leis em vigor.

ArL 22. São attribuições espcciaes do presidente ela directoria:
L Executar e fazer cumprir estes estatutos, as deliberações das

assembléas geraes e as da directoria j
11. Representar por si ou nomeando mandatários a te Vitalicía

Pernambucana » em todas as suas relaçõesvcom os Govemos ~- da
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União, dos' Estados e do Municipio, c bem assim perante quaesquer
autoridades administrativas ou judrcíanas :

UI. Presidir ás sessões da directoria c bem assim installar as.
de assembléas gcracs, quer ordinárias, quer extraordinárias dos
fundadores ,; .

IV, Designar substituto para qualquer elos dircctorcs nos impedi
mentos provisórios. de accórdo com § 6(> do art. 17;

V. Assígnar com o gerente os balanços annuaes, balancetes men
saes, procurações e contractos que tiverem sido permitidos pelas assem
bléas geraes ou directoria ;

VI. Convocar as sessões ordinarias da dircctoria e as extraordi
narias, 'que julgar convenientes ou lhe forem requisitadas por qualquer
outro director ou por mutuarios na forma do paracrapho único do
art. 3' e alínea 9' do art. 9(>;, .

VIr. Substituir o director-gerente em seus impedimentos, podendo
declinar para qualquer outro director.

Art. 23. Ao primeiro secretario, compete :
I. Proceder á leitura do expediente da sociedade;
11. Redigir o boletim mensal de movimento associativo e corres ..

pondencta de propaganda;
UI. Substituir Ú presidente em seus impedimentos provisórios.

Art. 24. Ao segundo secretario compete espeolalmente :

Í. Lavrai' as actas das sessões da directoria e .assembléãs dos fun ~
dadores; .. ' .

IJ. Convocar- as reuniões extraordínarías da directortà determinadas
pelo director-presidente e as assembléas geraes segundo resolução da
directoria ;

III. Substituir o primeiro secretario em seus impedimentos.

Art. 25. São deveres do dircctor-thesourciro :

lo Ter rQb sua guarda e responsabilidade os titulas de propriedade
ou de garantia e valores da 5( Vitalícia Pernambucana 1>;

11. Fazer arrecadação do capital de fundação e mutuarlo, deposi
tande-ns em .estabelecimentos bancários á escolha da directoria ;

111, Assignar com o g'erente os recibos de quitação dás quotas dos
fundadores, de joias e mensalidades dós mutuarios, e bem assim os che
q ues ou ordens para levantamento de dinheiro que fór determinado pela
directoría ; . . . ,... . '

IV .lnspeccionar todo o mcvimentoflrianceiro da sociedade) denun
ciando á dírectoria quaesquer irreg-ularidades que venha de observar ;

o V. Substituir Ó presidente na ausencía ou impedimento dossecre
tarios.

Art , 26, São attribulções do director-g'erente além" das especifícadas
no art..« t , alíneas S" do art, 22 ~ 3~ do art. 2$,:

r.,Cllmpri'r as determin~çõ~s da 'directoria ;
II. Propor nomeação e demissão,dos empregados da sociedade

marcando-lhes os ordenados e suspendcl.os em casos urgentes de seus
cargos até ulterior deliberação do conselho director ;,
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UI. EtTectuar as operações da sociedade de conformidade com os
regulamentos internos e delegações da directoria ;

IV Apresentar na primeira sessão da directoria de cada mez os
balancetes do movimento da sociedade do mez anterior, c, bem assim,
no terminio de cada armo social, o balancete annual e relatório demon
strando com clareza e, precisão as condições economícas, financeiras c
tedmicas e da sociedade, suas relações com os mutuários e terceiros;

V. Avisar irnmedíatamente de quaesquer accidentes de negocios da
sociedade e dos fallecimentos de socíos ;

VI. Auxiliar par delegação especial do dírector-thesoureiro a arre
cadação do numeraria da sociedade;

VIL Dirig-ir e inspeccíonar o serviço de escripturação da sociedade.

TITULO VII

IHS ASSE~1BL(;AS (,ERAES

Art. 27. As asscmbléas se dividem em - assembléa dos fun
dadores e assembléa dos mutuarios c podem SCr ordínarías e ex
traordinarias.

§ 10. As assembléas ordinárias dos sócios fundadores terão logar
no mez seguinte ao do balanço annual para apresentação do relatório e
sua approvação e tambem para eleição do conselho fiscal e supplentes,
e as extraordinarias, quando entender o conselho dírector ,

§ 2°. As assêmbléas ordinarias dos mutuarios se realizarão imme
diatamente depois das ordinarias dos fundadores para eleição. dos cyn
dicas. Nestas assembléas os fundadores não terão direito de VOtar nem
serem votados.

§ 3°. As assernbléas dos mutuarios extraordinárias, nas quaes po
derão votar e serem votados os fundadores, terão lagar nos casos pre
vistos no paragrapho. único do art. 2° e alínea ga do art.: 9° e
suas resoluções, por maioria absoluta, serão validas para todos os
effeitos.

§ 4°. As convocações para as assembléas ordinarias serão feitas por
annuncíos durante 8 dias, e.as extraordinárias, durante TS dias, nos
jcrnaes de maior circulação da séde social, e estas se constituirão- a
dos fundadores com. metade e a dos mutuarios com um quarto dos socios
quites, pelo-menos, salvo os casos especiaes declarados em lei, para os
quaes se exige maior numero de sócios.

Não havendo numero, se fará nova convocação e com o numero de
socíos que comparecer se deliberará.

§ 5°. A assembléa que tiver por fim a dissolução da sociedade será
annunciada durante 30 di asnos jornaes da matriz social e 15 dias nos de
maior circulação das fillaes ou agencias e se constituirá por dois terços,
pelo menos, dos socios quites.

§ 6"~ O socío só tem direito a um voto, ainda mesmo que tenha mais
de-uma quota do capital' inicial ou inscripçôes somente poderá repre
sentar por procuração um outro sacio.
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CAPITULO vrn
DO CO~SELHO FISCAL E SUPPLE~TES

Art. 28. O conselho fiscal cornpor-se-ha de tres sacias fundadores
eleitos annualmente em assernbléa ordinaría.

§ 1°. Os seus deveres e attribuições são regulados pela lei das 'so~

ciedades anonymas, cumprindo-lhes ainda:
a) assistir ás sessões da directoria todas as vezes que para ellas fôr

convidado;
b) substituir nos impedimentos provlsonos a qualquer dos dire

ctores, precedendo convite a qualquer de seus membros;
c) emittir parecer a respeito de assumptos sobre os quaes seja

consultado pela directoria ,
S ~o. Cada um dos membros effectivos do conselho fiscal ou

supplente em exercício que assígnar o respectivo parecer annual, per
ceberá uma remuneração arbitrada pela dírectoria, não podendo ser
superior a 200$000.

ArL 39. Nas assernbléas que elegerem os fiscacs se farão as elei
çõcs dos supplcntes que devem substituir aquelles em seus impedimentos
na ordem em que forem eleitos.

TITULO IX

DOS SY~DICOS

.Art. 30. Em assembléa geral dos mutuários se elegerá annualmente
um~ com missão de sy ndicancia composta de tres membros effectivos e
tres adjuntos, todos mutuarios não fundadores e a sua gestão será de
um anno.

S 1". Não poderão servir como syndicos, conjunctamente entre si
ou com qualquer membro da directoria, parentes consanguíncos até o 3"
grão, sogro e genro- e cunhado durante o cunhadio.

§ 3 0
• Os syndícos formarão a mesa da assembléa dos mutuários e

serão sens legitimos representantes junto á dírectoría, competindo- lhes
zelar os interesses da communhão como os seus proprios.

§ 3". Poderão assistir ás sessões ordinárias de conselho director e
nellas denunciar irregularidades ou falsidades prejudícíacs aos interesses
da sociedade, com exclusão do direito de voto.

S 4". Compete-lhes sobretudo zelar e reclamar a fiel execução dos
presen~es estatutos, disposições regulamentares e deliberações das as
sembléas g-cracs.

TITULO X

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 3 ~. Deliberada a dissolução da sociedade, proceder-ac-ha a
immediata liquidação dos fundos soc.aes os quaes serão divididos entre
os mutuarios nessa época sobreviventes e fundadores, na proporção de
seus capitaes.
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Art. 32. Os directores são solidariamente responsáveis pelos acres
da directoria e pela fiel execução dos presentes estatutos.

Art. :n., Para os cücítos jurídicos, entende-se que os mutuarios
são domiciliados na sede da sociedade.

Art. 34. A directoria poderá facilitar aos mutuarios Opagamento
das joias em prestações.

Art. -J5. A. sociedade será constituida em asscmbléa geral, dos
fundadores desde a data da approvação , pelo ministro da Fazenda, dos
presentes estatutos.

TITUL0 xt

IlISPOSrçôES TRA;'\SITORI,\S

Art.36. A remuneração da directoria será correspondente a 35 %

das jóias c da parte das mensalidades que formam o fundo dispomvel,
cabendo 3/10 partes ao 'presidente, .2/10 partes a cada um dos secretarias
e thesoureiro e 1/10 ao gerente além do honorarío. que a este, fór ar ...
bitrado pela directoria,

Art. 37. Os presentes estatutos serão submettidos à approvacâo do
Governo Federal e archivados na Junta Commercial, de accordo COm o
decreto n. 434. de 4 de julho de 1891,

Art. 38. Por excepção c de accõrdo. C0111 a Lei das Sociedades
Anonymas são designados para a primeira directoria os seguintes
socios:

Presiders..e, Dr. Olintho Victor, directorjía Escola Norrual.e.íní-.
ciador da Cooperativa dos Funccionartos Publicos. Residente.no Arn
bole, freguezia da Várzea ;

1.0 Secretario, DriHercilio.de Souza, advogado e lente substituto
da Faculdade de Direito do Recife, Residente a Avenida do Hospital
Portuguez n. 4 ;

2 0 Secretario, coronel Augusto Silva" negociante e guarda-livros.
Residente á rua Real da Torre 11.43;

Thesoureiro, joâo Diogo. Lopes Miranda, proprietario e ne
godante. Residente á RU1, Marcilio Dias n . 32;

Gcrente.Cornelío Augusto Serrano de Gouvcln, guarda-livros e
proprietário. 'Residente á rua da Matriz n. 27.

Conselho fiscal :

Dr. Francisco Guimarães Junior, negociante, R,esidenteem
Beberibe;

JOSé joaquim de Castro Medeiros, negociante. Residente á
Avenida Acauã Ribeiro n . ru :

Coronel José Ig'nacio Guedes Pereira, negociante. Residente na
Man~abeira de Baixo.

Supplentes :
Dr. Antonio Lucena da Motta Silveira;
Antonio de Araujo Lopes;
Dr , Augusto 'Octevíano de Souza Junior,
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Assembléas dos mútuariój ';

Presidente, Dr. Adolpho Tacio da Costa Cirne (syndico), advogado
e lente cathedrattco da Faculdade de Direito. do Recife;

I" Secretario, major Antonio da Costa Alecrim (syndico), g-uarda
livros'

2: Secretario, Manoel Victoriano de Lima (syndico), negociante
e agricultor.

Adjuntos:

j.)aquim R C. Magalhães :
[osé de Paiva Ferreira Alves;
Manoel Moreira Reis.
Art. 3Q. OS presentes estatutos são approvados pelos seguintes

sacias fundadores :

Recife, I de julho .de 190q. - Cometia Augusto Serrano de
Gouveia, iniciador. - Artliur Vieira. -DI'. Ilercilio L. de SÓllza.
Armando Cíntra . .....;. João Diogo Lopes de Miranda. --'-, Francisco (iui
marães [uncav, - Jose Joaquim de Castro Medeiros. - Antonio M;
Pereira Vianna.- José Ig nacio Góes dos Pezarrs.>: Antonio de
Araujo Lopes. - Augusto nctasíano de Souza Junior. - Leodegario
Paduha, - Pedro VWa Nova. - Vito Sepulvcda Diniz . ........; Francisco
Pinto Teixeira Chaves.- Jose .Augasto Alves de Paula.- Alfredo A.
dos Reis,>. Hermes da Fonscea..-: Alfredo Costa Almeida&i Freire>
JO$é Antonio Gonçalves funior>; Luiz da Costa Ferreira Porto Uar
reiro. --'- Carlos Gonçalves da Costa Maia. - Antonio José Teixeira-c-r
}ose.Elias Barbosa da Silva. - fuvencio de Senna Ferreira [acobína.:«
Antonio da Cosia Campos. - Francisco C. Magalhães Couto, - Dr.
Thomaz Ferreira de Canalho por si e sua mulher Armínda de Mello
Carvalho, - Jose ferourmo Cirne de Azel'edo Junior ,- Zeteríno, Gon
çalves Aq'ra & Comp.- Apcllinarío da. Trindade Meira Henri:}1les.
Ernesto 'f~rotheoJlOol funior, - Gullherme Dantas Bastos. - Alfredo
Floriano de Barros.- Manoe! Martins da Nová.>: ilUR"(lsto Sill'a.~

João TVa(/redo de Medeíros,.-: João j.. Jforaes.- S.Antunes. da
8ilveira.- Antonio Ribeiro de Souza JIendes - Antonio V. Gama
Ribeiro. - Julio .Augusto Secados. ..,... Batthaear de 'Albuquerque
Martinsc-« Manoel Pereira Ramos Ferreira i-« Detphíno da Silva Fi
gueírcio - Nilo Dornelles Camara.- Francisco' Dias Pínhcíro >«

Carlos Porto Carreiro.- Pedro Fontes Solha.- Pedro A ..Haia e
8ilva.- jose Manoel Robatinlso - Francisco GOilveia,-Leoncio
Lobato,
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DECRETO N. 7.639 - DE 4 J)E NOVEMBRO DE 1909

Abre ao Mínístcno da Justiça c Negocies Interiores o credito especial de 6:N)()$,

p:lra p<lg".'tlllL'tlto de sllh~idios que deixou de receber joão Pinheiro da Süvn .

o Presidente da Repnbliea dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do
regulamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro
de 1896, resolve, i! vista do art. 8' da lei n. 1.341, de 31 de de
zembro de 1907, revigorado pelo art. 6' da lei n. 2.050, de 31 de
dezembro de 190B, abrir ao Ministcrio da Justiça e N egocios Inte
riores o credito especial de 6:000$, para pagamcnto dos subsidies
que João Pinheiro daSilva, na qualidade de deputado federal pelo
Estado de Minas Geraes, deixou de receber de 16 de outubro a 3
de novembro de IB91 e de 13 de setembro a 12 de novembro de
1B92.

Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1909, 8B' da Indepeudencia
c 21' da Rcpublica.

N ILQ PEÇANlIA.

Esmeraldino Olrmpio de Torres Bandeira,

DECRETO N. 7.640 - J)E 4 DE ,",OVEAIIJIW DE 1900

Abre ao I'Ilinistcrio do ]u:.,tiçit c Ncaocíos Interiores o credito especial de I,: tons,
para pagamento de subsídios que deixaram de receber Bernardino de Cam

pos, Rodolpho Noguctro da Rocha i\lir,lncb, José Joaquim Scnbrn , joaquim

tgnacto Tosta, José Frcire Hczcn-il Fontcucuc. prancísco de Paula Leite e

Otucíca , Dcmctno Nunes Ribeiro, Antonio Frnnciscc de Aacrcdo, Artuur

lndio do Brnzil e Sttva , Prúnctsco Luiz ela Veiga, Fernando ;\I,u:;hac.lo oc

Simas e Joaquim José de Souza Breves.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art , 70, § ;i0,
do regulamento approvado pelo decreto n , 2.409, de 23 de de
zembro de 18q6, resolvei! vista do art. 8' da lein . I.B41,dc31
de dezembro ele 1907, revigorado pelo art 6' da lei n. 2.050, de
31 de dezembro de 190B, abrir ao Ministerio da Justiça e Nego-
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cios Interiores o credito especial de 17: rocs; para pa.8''-Ul1ento dos
subsidias que deixaram de receber Bernardino de c:ampos, Ro
dolpho Nogueira da Rocha Miranda, José Joaquim Seabra,
Joaquim Ignacio Tosta, José Freire Bezerril Fontcncllc, Francisco
de Paula e Oiticica, Dcmetrio Nunes Ribeiro, Antonio Francisco
de Azeredo, Arthur Iudio do BraziI e Silva, Francisco Luiz da
Veiga, Fernando Machado de Simas e Joaquim José de Souza
Breves, no período de 16 de outubro a 3 de novembro de 1891, e
na razão de I :4ss8 cada um, como deputados federaes, os dons
primeiros pelo Estado de S. Panlo, os dons immediatos pelo Es
tado da Bahia e os demais, respectivamente, pelos Estados do Ceará,
Alagoas, Rio Grande do Sul, Matto Grosso, Pará, Minas Geracs,
Paraná e Rio de ] anciro ,

Rio de Janeiro, 4 de novembro de '909, 88° da Indepcudcncia
e ;}.1° da Republica.

N1LO PEqA~HA.

Esmeraldino Ofnnpio de Torres Bandeira,

DECRETO N. 7.64 I - DE 4 DE NOVEMBRO DE '9°9

Créa uma vbrigudu de Iníanuuín de guardas nactonacs na Comarca da Cruz das

Almas, no Estado da Bahia.

O Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do 13razil,
para a execução do decreto 11. 431, de -lI de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo unico , Fica creada na Guarda Nacional da Comarca
da Cruz das Almas, no Estado da Bahia, uma brigada de infanta
taria , com a designação de I 78a, a qual se constituirá de tres batalhões
do serviço activo, ns , 53S, 533, e 534, e um do da reserva, sob
11. 173, que se organizarão com os guardas qualificados nos dis
trictos da referida comarca; revogadas as disposiçôes em 'contrario.

Rio de Janeiro, 4 de novembro de IÇ)09, Bqo da Independen
cia c S 1° da República.

NILO PEÇANHA .

.Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.
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DECRETO N. 7.642- DE 4 DE ~OY",II31W DE 1909

NILO _PEÇANIIA.

Francisco Sá.

Abre ao Míntstcrío da Viação e Obras Publicas acredito de I.SéxJ:4S8$()8~, para

occorrcr ús dcspcaas com a Estrada de l-urro Mínas c ruo.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos .do Brazil,
usando da autorização constante do art. 29 da Lei n. 2.050, de
:v de dezembro de iooâ, 'decreta:

Ar~ígo unico, _FIca aberto ao ivIinisterio de Viação e Obras
Publicas o credito de 1.569:468s082, para occorrer ás dcspezas
com o custeio da Estrada de Ferro Minas c Rio.

Rio dejaneiro, 4 de novembro de 1909,880 da Independcncia
e 21° da Republica ,

DECRETO. N. 7.643 -- DE 4 DE NOVEMBRO DE 1909

Approvn os cstudov.dctinilivos c o orçamento 00 trecho íinal, de ,p. kílomctros c

40)') metros, da Estn1.dtt de Feri-o de Passo FunOo.1O no Uruguav.

O'Prcsidcnte da Republica dos Estados Unidos do BraziI,
attendcndo ao que requereu a Compagnic "Au:n'liaire de' Chemins
de Fel' du Bresil, decreta:

Artigo unico. Ficam approvados os estudos definitivos c o
orçamento, na importancia de 4.77 I '721$449, constantes dos do
cumentos que com este baixam, rubricados pelo director geral da
Secretaria do Estado dos Negocios da Viação e Obras Publicas,
àprcsentados pela C.ompagnic Auxiliairc de Chcmin« de, Fel' d~t

Brcsil para a construcção do treeho final da Estrada de Ferro de
Passo Fundo ao rio Uruguay, segundo a variantede 42: kilometros
~. 4?O metros de extensão, cornprchendidaentre o kilometro 63.4QO
metros do projecto approvado pelo decreto n . 7.244, de 24 de
dezembro de 1908, e a embocadura do rio do Peixe, em compri
merito da disposição do n , l°, da clausula Il; desse mesmo decreto,
sendo nessa eonformidade modificado o projecto alludido.

Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1909, 88" da Indepcndencia
e 21° da Republica.

)JlLO PEÇANHA.

Francisco Sá.
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DECRETO N. 7.644 - DE 4 DE NOVE'lBRO DE J909
Institue prcmíos para a exportação de fructus nacíonacs.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Considerando que é dever do Poder Publico procurar desenvol

ver a producção do paiz , animando-a pelo estimulo a iniciativa par
ticular ;

considerando que a producção de fructas, já bastante avultada, é
susceptivelde grànde desenvolvimento desde que sejam proporciona
dos mercados que assegurcJ11.aos productores sufficiente remuneração;

considerando que é cada vez maior a consumo de fructas TIOS

grandes centros. de população mundial, estimulado pela maior di
vulgação dos preceitos de hygierre moderna;

considerando que um dos meios mais efficazes de animar a
producção de qualquer genero. é desenvolver o respectivo com
mercio de exportação, não sendo sufliciente os mercados internos
para assegurar a regularidade da sua collocação ;

considerando que para animar exportação de novos productos
convém instituir premias ql1e possam compensar as' despezas im
previstas inherentes ás novas tentativas eommereiaes ; c

attendendo a que pelo decreto n . J .600, de 29 de dezembro
de 1(206, que creou o Ministerio da Agricultura, Industria e Com
mercio, cumpre ao Governo estudar os mercados internos e externos
para promover e fomentar a collocação dos 'produetos nacionaes :

Decreta:
Art. lO.. Ficam instituidos, -para cada um dos portos na

cionaes que manteem relações comrnerciaes direetas com portos c&
trangeiros, quatro premias de animação para a exportação de íructas
nacionaes, sendo: o primeiro de 10:000$, o segundo de 5 :000$, o
terceiro de 3 :000$ e o quarto de 2 :000$000.

Art. 2°. Esses premias serão 'pagos, respectivamente, a quem
provar' perante o Ministerio da Agricultura, Iudustria e Commcrcio
ter exportado maior quantidade de fructas, melhor acondicionadas
a juizo dos. inspectores das' alfandegas,_ dentro do prazo de oito
mezes, a, contar da data do presente decreto, desde que a expor
tação não seja inferior a 50 toneladas.

Art. 3°. A prova a que se refere o artigo antecendente será
feita mediante certidão das alfandegas, extrahida dos manifestos
dos, navios, ticandolivrc ao Governo exigir tambem certidôes dos
despachos feitos nos portos do destino.

Art. 4°. Revogam-se' as disposições em contrario.
Rio. de Janeiro, 4 de novembro de J909, 880 da Iudependencia

e 21' da República.
NILO PE(iANHA.

A. Candido Rodrigues.
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DECRETO N. 7.645 - (Com este numero não houve aeto
algnm. )

DECRETO N. ,.646 - DE 4 DE XOVE"JJRO DE '909

Creu maís uma brtgadu de infantaria de guardas nacíonacs 11<1. C0ll1'1.rC'\ de S. Fi

dclis, lIO Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República dos Estados Umdos 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 S. Fidclis, no Estado do Rio de Janeiro, mais uma brigada de
infantaria, com a designação de 68°, que se constituirá de tres ba
talhões do serviço activo, sob ns , 202,''203 e 204, e de um do da
reserva sob n. 68 l os quaes serão organizados COm os guardas
qualificados nos dístrictos da mesma comarca; revogadas as dis
posições em contrario.

Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1909, 88" da Indcpendencía
e 21' da Republica .

NILO PEÇANHA.

Bsmeraldino OIYlItpio de Torres Bandeira ,

DECRETO N. 7.647 - DE 4 DE NOVE;illRO DE '909

Concede outoríaacõc à Compunhiu Hruzücira de Elccfricidadc ..Sícmcus Schu

ckcs.wcrkc» para continuar a tunccíonar na Rcpublicu.

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazil,
atteudendo ao que requereu a Companhia Brazileira de Electrici
dade ( Siemens Schuckestwerke», autorizada a funccionar no
Brazil pelo decreto n . 5.609, de 25 de julho de '9°5, e devida
mente representada, decreta:

Artigo unico , E' concedida autorização á Companhia, Bra
zilcira de Electricidade «Siemeus Schuckestwerkc» para continuar
a funccionar
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a funccionar na República com as alterações feita-s J~OS seus esta
tutos sob as mesmas clausulas que acompanharam o citado decreto,
ficando, porém, a referida companhia obrigada a cumprir as forma
lidades exigidas pela legislação em vigor.

Rio de Janeiro , 4 de novembro de 190), ggo de lndcpcn
dcncia c ~lO ela Rcpub'ica .

Nlr.o PEÇ.o,NlIA.

A. Cand.uíc Rodrioues ,r-

TRADUCç:;\O

Estava LIma estampilha do sello vigente no valor ele um
marco e cincoenta pfeunigs, inutilizada contonnc a lci~-trasJado

segundo-c-uun.ero tresentos c dous do livro de notas do unno de
mil nove centos c nove. Este trabalho bem como o seu or;ginal
acham-se sellados com uma estampilha do sello vigente. no
valor de 11111 marco e cincoenta pfenuigs, inutilizada conforma a
lei. Berlim, aos vinte c trcs de março de -mil novecentos e nove.
O sL~lJstitllto do tabcl.ião ele notas. Estava o scllo do tabellião . A5
signado Hans Sach.--Em Berlim , aos vinte e dons de março ·Jc mil
novecentos c nove, perante o infrainscripto, advogado Hans Sack,
substituto officinl do conselheiro de justiça Paul Crome, tabellitio
do districto do Tribunal Real Prussiano chamado «Kammcrgericht»,
morador em Berlim á rua Bclle Alliancc n. 9 I, compareceram
no cscriptorio da Companhia «Siemcus Schuckcrtwcrke» 1 socie
dade de responsabilidade limitada, domiciliada nesta capital, praça
da Ascania n. 3, onde a rogo o substituto do tabcllião se. tinha
constituído-primeiro: o senhor Hermann Kessler, engenheiro em
chefe, morador em Wilmcndorf perto de Berlim, rua do Pi iucipc
H..cgcntc n. 4 - segundo: o senhor Ernst Greve, commerciantc,
morador em Scheanebcrg, perto de Berlim, rua Hedwigis u . 6,
ambos procuradores da '-Companhia «Sicmens Schuckertwcrke,
sociedade de responsabilidade limitada, aos qllaes o substituto
do tabcllião dá fé ele conhecer; e disseram: ·que são procuradores
da Companhia «Sicmeus Schuckcrwcrkc» 1 sociedade de responsa
bilidade limitada , de Berlim, tendo tomo taes autorização para
representar collcctivamente a mesma sociedade.

Que -a Companhia «Slcmcns Schuckertwerke» 1 sociedade dercs
ponsabilidade limitada.vé a unica ·socia da . Companhia ·Brazileira
de Elcctricidade «Siemcns Schuckcrtwcrke», sociedade de rcsponsa-

Poder Esecuttvo - IÇYX) -- vol • l l , 4.')
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bilidadc límitada, de Berlim , que se acha ínscripta no registro pu
blico do Cointnercio do Real Juizo de Direito de Berlim Central e
pbSSUEhlO Rio de Janeiro uma' succursal que gira 80b -a firma
Companhia Brazileira de Electricidade «Siemcns Shuckertwerke»,
sociedade de responsabilidade' liniitada ; que em nome da mesma,
unira sacia por elles representada, da Companhia Brazileira de
Electricidade «Siernens Schuckertwerke» sociedade de responsabi
lidade limitada, declaram ter resolvido fazer no contracto consti
tutivo da sociedade, celebrado aos 17 de outubro de 1904, a se
guinte modificaçáo : de hoje em deaute o teor do art.' 4° do
mencionado contracto será o seguinte:

{(A duração da sociedade 6 fixada por tempo illimitado . O
anuo commercial se contará desde o primeiro dia de junho até
31 de maio»; que por este instrumento autorizam a dircctoria da
succursal da sociedade no Rio de Janeiro, a qual te111 poderes de
usar da firma social para supplicar ao Governo da Republica
dos Estados Unidos do Brazil approvc a referida modificação
110s estatutos. Assim disseram e me pediram que lhes pas&1ssc
duas cópias deste auto.

Lido o mesmo auto aos outorgantes em presença do sub
stituto do tabelliâo, b approvararn e assignaram de seu proprio
punho.- Hermann Kessler -'Ernst Grevc.- Hans Sa.(.J~lSUPSt'i
tuto do tabelliáo de notas. Do presente auto foram extrahidas duas
cópias, poosan40·se a presente a favor da Companhia Brazileira de
Electricidade «Siemens Schuckertwerke», sociedade de: -responsa
bilídade limitada, de Berlim. Berlim aos 23 dc março de 1909. Es
tava o scllo de tabelIião 'Hans Sack, substituto do tabcliiâo de
notas. Certifico que a assignatura supra do SI. Hans Sack, sub:'
atituto do notario de Berlim, é authentica , Berlim, '27 de março de
1<)09. O presidente 40 Tribunal Real Prussiano, n , '2. Estava o
sello do Tribunal.- Dr. Spáing. Legalizada. Berlim, 27 de março de
1909. Por ordem do Ministerio das Relações Exteriores do Império
Allemão. Estava o sello do ministerio.- Frant1.ins. (Seguem-se
a legalização do tabelliáo e a legalização da ultima assignatura
feita sobre uma estampilha do sello consular, de 5$, no consulado
do Brazil em Berlim. )

Certifico: que o que precede é tradncção fiel para a língua
portugueza de seu documento original, escripto em allemão , Berlim,
3 de abril de 1909. - Paulo Zunker, interprete e traductor ju
ramentado da lingua portugueza nos fribunaes de Berlim. Es
tava revestida dasvformalidades Iegaea. - Primeira Secção da
Directoria do Expediente' da Secretaria de Estado de Agric111W~'a,

Industria e Commercio, 19 de novembro de 1909. Servindo de
.chefe, A. Biuencourtc-« Visto. j. C. Valdelaro.
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DECRETO N. 7.643 - DE I I DE NOVEMBRO DE '9CX)

iO?

Abre ao õünísrcrío cta Agncuuura, Iudustria e Commcrcio o crcdíto tcspccfut ele

4J<-!:608$ para oeeo!'!'?r a despesas com a Instauação das Iuspectorlas Agrico

las nos E~t:\élos, das Escotas él? Aprendizes Al:tiJices, da Directori:: de Indus

tna Animal e da delegacia do mesmo mmístcno no tcrrltorio do Acre.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização qqc lhe foi conferida no art. '~o da lei
n. 1.606, de 29 de dezembro de 1906, e tendo ouvido Q Tribunal
de Contas,.nª t?nna. 4~ .qrt. 70, § .5°, do respectivo regulamento,
resolve abnr ao l\1IlllstcríO da Agricultura, Industria e Commcrc:o
o credito especial M 434:600$ para iniciar desde já a installação
das Inspectorias Agricolas nos Estados, das Escolas de Aprendizes
Artiíices, ela Directoria de Industria Animal e da delegacia do mes
mo minis teria no tcrrüqrip 09 Acre ; nc:~-q(l9. o mesmo credito assim
distribnido :

Para pessoal e material das Industrias Agricolas. 44:100$000
Para pessoal c <i:spé.zas,·(~e installação das Escolas

.. de Aprendizes Artlfices. . . . . . . . . .... . . 316:00$0;00
Para pessonl e material dá Dircctoria da lndustria

, Aíiiinal. ~. . ' ' .. : '.. 61:400$000
Para pessoal c material da delegacia do miqisterio

no território do Acre ~- .. ,- ; '. : . . . 12: 800$Q<?0

Rio de janeiro, I I de novembro de 1909, 3q' da Independeneia
e ::qO da Rcpnblica. '

, -,"', - :-,

N ILQ P~çA~nA.

A. Candido Rodrig'fcs.

DEÇRETO N. 7.649 - DE II DE NOVE"BRO DE '909

CrC:111as Escolas de Aprendizes Aruríccs, a que se retere o decreto n . {.iJÚ,

de z3 de setembro {âtil~lO, os Iogurcs de professores dos curso; prima nos

nocturnos c de desenho, e dn outras providencias.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, em
execução 10 decreto legislarivo 11. I .606, de 29 de dezembro de
1906, decreta :

ArL 1°. Os cursos nocturuos primarias anucxos ás Escolas
de Aprendizes Artífices, c a que se refere o art. 8° do decreto
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n. 7.566, de 23 de setembro ultimo, serão dados por professores
normalistas, nomeados por portaria do ministro, vencendo auuual
mente 2: 400$000.

Art. 2°. Os cursos nocturnos de desenho ficavam a cargo de
professores dessa disciplina, nomeados pela fórrna e com 08 mesmos
vencimentos constantes do artigo anterior.

Ar1. 3°. Fica revogado o art. 9° do decreto n. 7.566, citado.

Rio de Janeiro, II de novembro de 1909, 88° da Iudepen
dcncia c 21° da Republica.

NILO PEÇANHA

A. Candido Rodrigues.

EXPOSIÇ;ÁÜ DE ?l10TIVOS

Sr. Presidente da Republica - A sympathia que despertou
por toda parte a medida constante do decreto n , 7. ,566, ele 23 de
setembro ultimo, crcando nas capitacs dos Estados da Rcpublica
Escolas de Aprendizes Artífices, autoriza prever que esses estabe
lecimentos de ensino profissional poderão contar desde a sua íns
tallacáo com elevada Ircquencia de alurnuos .

Estd"circumstancia, assim como a convenicucia de prevenir a
hvpothese de não ser possivcl a creaçíio das escolas em todas as ca
pitacs de Estado, por falta de edifício adequado, levam-me a propor
a V. Ex algumas modificações no referido decreto.

A primeira consiste na crcacáo dos logares de professores para
os cursos nocturnos primarias e aulas de desenho aUllCXOS ás Es
colas de Aprendizes Artiíiccs, allíviando-se assim os respectivos di.
redores da obrigação de 1cccionarem, o que viria a sobrccarrcgal-os
excessivamente, COm prcjuizo da melhor dircccáo dos estabeleci
mentos, desde que sejam muito frequentados.

A outra é a faculdade de crcar-se a escola na sede de qualquer
município do Estado, a juizo do Governo, desde que não lhe seja
proporcionado edifício proprio na respectiva capital, e comtanto
que a Municipalidade se promptifique a offcrecel-o ao Governo da
União.

Nestas condições, tenho a honra de submetter a V. Ex. o
projecto do decreto junto, que providencia no sentido exposto.

Rio de Janeiro, II de novembro de H)o9. -~ A. Candidu
Rodrigues. .
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Abre ao Mínístcr!c da justiça e Xcgoclos Interiores o credito especial ele..

850:000$ para conclusno das obras elo lnstituto Oswaldo Cruz.

709

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo n . 2. I44,
desta data, resolve abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias Inte
riores o credito especial de 350:000$ para conclusão das obras do
Instituto Oswaldo Cruz, devendo ser despendida no corrente exer
cicio a quantia de 200:000$ e no exercicio de 1910 a de 65°:000$.

Rio de Janeiro, I I de novembro de '909, 88° da Independencia
e 21' da Republica.

NILO PEÇANIIA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 7.651 - DE 11 DE NOVJmmw DE 1909

Abre ao Minístcrío da Justiça e ?\eg-ocjos Interiores o credito especial ele IJ:1~5S

para pagamento de »ubstdíos que deixou de receber Joaquim Pontes de

Miranda,

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, 1108 termos do art. 70, § 5°,
do regulamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de de
zembro de 1396, resolve, á vista do art. 8° da lei 11. I.H4I, de 31
de dezembro de 19°7, revigorado pelo art. 6° da lei n. 2.050, de
V de dezembro de 1908, abrir ao Ministcrio ela Justiça e Negocios
Interiores o credito especial de 4: 1 25$ para pagamento de subsidias
que Joaquim Pontes de Miranda, ua qualidade de deputado federal
pelo Estado de Alagoas, deixou de receber nos periodos de 16 de
outubro a 3 de .novembro, de i8 a 31 de dezembro de 1891 e de
I a 22 de janeiro de 1892.

Rio de Janeiro, i r de novembro de 1909, 88' da Indcpen
dencia e 21° da Republica.

NILO PEÇANl-IA.

Esmeraldino OlYlllpio de Torres Bandeira;
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Abre ao Ministcrjo dn Fuacnda o credito de :34:802$826 para pa,g-amcnto a joüo

Baptista Rombo, em virtude de sentença judiciaria .

, '..', ".'{' .. ,' . -, -, .i. ' ,. :, .'.' i '_,', .•. '; . .' ,- j"-', :.

OPresidel'le da Republica dos, ES,làdos Unidos do Brâzil,
usando dá àiitorizacão, conti(t~ 110 decreto legisl~tiro, .li ~Ó;c :.12 I;.(:16
2 I do mez ptoxlinô Hiido, t'es,alve, abrir ao }.1itllsiéfiC) (Ú,:F~tz6rid~, 9
cr~q~t~" de 34J8o~p??6p<li\i, Q~c.q~i·pr. <19,pa,g,~rn~.~to :dt?~( ~;é:4Etnirqt;ti
devidos à Joao BalOllslà Rombo, ihesoureiro da Alfaridcga do. RIO
de .Ianeíro.em virnide de sentença ..indiciaria, conforme oprccaiorio
expedido em 24 de dezembro de 1908 pelo Jilií Federal da
2 30 Vara no Districto Federal.,

Rio de Janeiro, r i de novembro de 1909, 88ó da Iudcpcndcncia
e :1 i o dá Rcpublíca.

NILO PEÇAN1B..

Leopoldo de Bulhões

Approvn o ücgulamcnro dos correios da Rcpublicu

.. o. Presidente,da,. Reptib.lic~ .d()~ ~.st<idós u,hl~~os dó, hrª~l\;, iísa;n49
da autonzaçao Constanteda lettrad;, n. XVI, do art. 16 dá lei n. 3:°50;
de 31 de dezembro de 1908, decreta: .

._"Artlg'o ,Vrqcp:, .9s serviços Slº~ G~rH~iôs:.~,l~rR-ql?\i,bl~â ,seJ~~'bÍ·ãR
p~lo reg-,ulaincnto que tl este acompanha, assigriado pelo Ministro de
Estado da Viáçâo e Obras Publicas.

,; RiQçl~\ .hij~i~6; 11 cÍClÍoveiiibi·ó de Í90C), g8n da IrideperidCrida c
ziO da República.

NILO PEçANi-rA.

P;\mdscoSá,
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PRIMEIRA PARTE

Do Cori'eio Federal e seus serviços

TITULO I

DO SEH.VIÇOPOSTAL

CAPITULO I

A QUE\I CmIl'ETE o SERYlÇO nos CORREIOS - AC;ARGQ, PE.,QUE;\I, ESTA

-- o QUE CQ)[PREH,ENDE - )[Q~OPOLIO ,DA ~JNIÃO - O QUE OS CüR
netos EXPEDE~[ E' O QU!~ DEIXA.1l1 D8 EXPEDIR.

. Art. 1°, 'c/.serviço dos Correios na República dos Estados Unidos
40 Brazil COmpete á União e está a cargo do Ministerio da Viação e
Obras Publica..s,

Art. 2°. O serviço dos Correios comprehende:

. _, 10
••°.I"ecebi.~1enN:,. tr~n~miSSrlO,(;; distribuição e o,teg'istr? de cartas,

Cé\rt~s-blllletes;"btlbetes-postaes, "J11'lIlUScrlptos, Impressos, amostras de
mercadorias e pecuenas cticommendas, permutados dentro do territorio
da Republica; " .

do: O recebimcl{to; a transmissão c o registro de. cartas, ,bilhetes
postaes, cartas-bilhetes, .manuscriptos, impressos" amostras d,e üierC,iclo·
rias.e ,el)cqmlI!~nda~,:qestinaq?s, ~to exterior da República, e a sua distri
buição, quando procedentes c1e,pa\zes estrangclros ;

3°. A permutação de lljJrTlerarid; __ '_,' : "",.:
:4° - O recebi.m,entoltraI)smissã~,,_rcg.istro e. distri9tÜçãp.de bilhetes

postaes de industrià pnv::tda, de e pâra o interior e exterior ela Repu-
biica, observadas as.dísposiçõesdoart, 43;, "., ',""

,.5':'. O recebimento de asslghatitras para jornaes e outras publicações
perlodícas: , ' ,. ,"

6~. O serviço dascaixas.ccoríomicas P?staes; , " '.
7~,. A ,<;Qbráhça; porconta de partichlares, de recibos; letras e obri-

gações, pdg-j"l/cis á vista; ",'.. " ". ' "_, ,. ,
8° .Os serviços que derivem de convenções ou tratados.

Art. 3°. A União tem monopólio:

rv. Do transporte, e distribuição de cartas missivas fechadas e de
cor-espondencla de qualquer natureza, fechada como carta;

2". Do fabrico, emissão e venda de sellos, cartas-bilhetes, bilhetes
postaes, sobrecartas, cintas cstampilhadas e de qualquer outras formulas
destinadas ao serviço postal, exccptuados os bilhetes postaes de indústria
privada.
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Art. 4". Estão cxcluidas cio monopólio de transporte pelo Correio:
i ". As cartas abertas;
:.:". As cartas franqueadas e carimbadas nos Corrclos de origem e as

que ,t."t tenham transitado pelo Correio, conduzidas por qualquer pessoa;
01'" As que forem transportadas entre dois pontos, onde não haja

serviço postal;
4°. As que forem levadas a uma caixa ou repartição postal;
s: As que forem transportadas no recinto das cidades, villas e po

voaçõcs onde não haja serviços de caixas e distribuição domiciliaria, c
as que nas cidades, villas c povoações, onde houver caixa para collecta
e dist: uuição domiciliaria, qualquer pessoa fizer transportar por servi
dores seus'

6°. As' cartas fechadas, relativas a serviço das estradas de ferro, das
companhias de navegação c de transporte, procedentes das respectivas
cmprczas, em transito nos trens, carros ou embarcações, com endereço

c1 suas estações ou agencias.
Art. 5'). O Correio não expede nem distribue:
1°, Objccto cuja manipulação ou conducção possa ser damnosa ao

pessoal ou as correspoudcncias ;
2° o Carta, pacote ou qualquer objecto de correspondeucia que

contenha artigos ele ouro, prata bronze, nickel, ou de qualquer outro
metal de valor, moedas, joias, pedras finas, objectos preciosos ou
sujeitos a direitos ele alfandega, excepto como encommcndas regís
tradas com declaração de valor j

3°. Papel-moeda, titulas e valores ao portador, pagáveis á vista
ou a prazõ, bilhetes de loteria, excepto em carta registrada com valor
declarado;

4°. Vales ou cheques-postaes, excepto em carta registrada com ou
sem valor declarado;

5°. Artetactos, desenhos e publicações obscenas;
6°. Objectos com endereço ou dizeres indecentes, injuriosos,

ameaçadores ou contrarios á ordem publica;
7°. Anirnaes vivos, excepto as abelhas j
8°. Animaes mortos, de difficil transporte, mal preparados ou

acondicionados j
9". Plantas vivas e orgüos de plantas, taes como estacas, enxertos,

tolhas, ramos, 1101'es e raizes ou sementes, cujo transporte, por suspeita
de qualquer moléstia ou praga, tenha sido prohibido pelo Govcmo ;

10. Todo e qualquer objecto de correspondencía, cujo peso, vo
lume e condições de recebimento não estiverem de accórdo com as
regras estabelecidas neste Regulamento.

CAPITULO II

DA RESPONSABlLIDADg DA UNIXO

Art. 6". A União é responsavel:

t" Pelos valores declarados em
tradas j

cartas C encommendas rcgis-
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:]"..Pelas quantias depositadas para emissão de vales e cheques
postaes ,

3°. Pelas importancias recebidas para assignatnra de jornaes e
outras publicações periódicas ;

4°. Pela írnportancia dos titulas cobrados por conta de terceiros;
5°. Pelos objcctos registrados e valores a qué se reterem os casos

previstos nas convenções e accórdos internacionacs.

Art. 7°. A União paga:
S l°. Ao remettente ou destiuatario de um objecro simplesmente

registrado 10$, no caso de extravio.
§ 3°. Ao remettente ou destinatário de objecto registrado com

valor declarado:
t", No caso de extravio ou perda total, a importancia integral

do valor declarado e também das respectivas taxas, quando a inde
mnização fôr feita ao remettente ;

3". No caso de perda parcial, uma quantia correspondente á diüe
rença entre o valor entregue e o declarado.

§ 3°. As írnportancias recebidas por letras, titulas e obrigações,
ou o respectivo valor, nos limites da declaração, em caso de perda ou
extravio, deduzidas as despezas effectuadas.

§ 4°. As quantias destinadas á assígnatura de jornacs e outras
publicações, quando não entregues aos editores ou administradores,
deduzidas as oespezas feitas.

§ 5u • As importancias dos vales emittidos pelo Correio, quando
extraviados ou náo pagos e as dos cheques postacs quando se extra
viarpm no Correio.

8 6°. As impcrtancías lixadas nas convenções e accórdos inter
nacionaes, como indemnizaçâo pela perda ou extravio de corrcspon-
dencia registrada ou de cartas e encommendas com valor. .

Art. 13°. Quando convier ao Correio, a índemnízacão de eucorn
mendas será feita por objecto igual ao que se tiver perdido ou ex
traviado.

Art. rl. A União fica subrogada nos direitos dos reruertentcs ou
dcstirurarios de cartas ou encommendas com valor declarado e titulas
a cobrar, logo que pague a respectiva indemnização ,

Art. 10. A responsabilidade da União cessa:

i ". Quando as corrcspondencías, vales e cheques postacs e outras
importancias tenham sido entregues, mediante recibo, aos destinatários
ou seus representantes legaes ;

3°. Quando a reclamação fôr feita depois do prazo marcado, para
esse 1im, no § rv deste artigo, salvo, porém, o caso de impossibilidade
material, por parte do reclamante, de apresentar sua reclamação
dentro desse prazo, motivado por serviço publico ou por qualquer das
causas de que trata o § 3° ;

3°. Nos casos de força maior.
~ 1". O direito á reclamação por valores perdidos ou extraviados

orescreve, decorrido nm anuo, a contar da data em que forem cllcs
'enfiados ao Correio ou da ultima reclamação a respeito.
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§ 2°. São cases de iorçn niaíor. gL1etT~l dvií oii estràIigcinl",in~,
cendío, .inundaçâo , nalltb1g"io, desastres em, estradas ,d~ ferro; do (idéil
resulte perda ou destruição das malas ou das/;orr~spondcnc.ias".tomad:a
011, roubo, a, mão arruada, de malas, cor.espondencíaee valores riellas
contidos, do.po~er oosemprcgndos, cOlldq<:t'ores ou ~st"ttel1s~ {

§ 3°. Não são considerados CélSOS de, forçá maior a tomada, r01Jbo
ou stÍbtracção de males, de correspondcncias c dos valores itellas COn
tidos, praticados por empregados do Correio .ou encarregados .do ser
yiço,pqstal.,por .cujas mãos tenham pass~do as malas, cor-cspondcnctas
e valores, ou a cuja g-uarda estívei'eni confiados.

Art. t r. A Uníão não 6 rcspossavel :

r-, Pelo? valores não declarados, incluídos em cartas e outros Ob
cctos de correspoudencias registradás ou não; "', ' '

2". PCla ilitcúUpçãO ou suspensão da ,p,uplicaç~b,. dos joniae.~, re
vistas ,e p~riodicos, clljas"ass,ig-l1atll,ras teiíhani sid,~. pagas:~ : "

3°. Pelos pi"ejuizos resultantes de aV~lrüls pas. cdr-escohdcrtcias e
cncommcndas por .flccidçn,te$ de .trãnsrortc ,ol!.,çl.e ,maniplUélçao.;

AOj:,:Rslas i sarta~.~ ?~j~SL()?,. de ,coj~rcspo,~dt,i\c~a c:.ti. ci}iaJ.,ltia,s .;qi\eq~
particulares cutrega-eni a empregados clO,ÇOITClO, nao.cn,catreg-adosdo
~~rviço do r~,gistro,ou4~ .emíssão ,de cheql~es c .vales, pará reg:istbr
c?ii~,. v~lqt~,,qe~laràélo,~a,i}vcFter Cil~: yàJ,es" :eil~ :.• cheques ,ou. ~RPJjç:ar. ['1.
outro serviço, ou aos propnos encarregados ~o ,.s~rvwo"quaüdo o.u
verem fora do recinto das repartições ou dós iOg'ai'es destinados a cxe
CUÇflO de taes ser·viçc)?,;.. ".. :- .. '. " .. ' ,.

.-)0. Pelas conseqiiencias da demora na transmissão das, correspon,
dcncias oll~na,. cobrançade titulas, motivada por erros ou omissões
commettidas pelo retaetteute.

CAPITULO III

no S!(;lLLO (),\ CORRESPONDE:":CL\

Art. 12. Em observância do direito garantido aõsvcidadâos-pelb
art. 72, 0 J8, ela Constituição da Rcpublica, osegredo das..correspon
dencias entregues ao Correio é inviolavel ; nenhuma ~lUtori({ade ou
poder publico poderá dcvassal-ó, seja qual fór o pretexto ()tJ 'funda
mento aüegado,

Art. I]. Nenhuma autoridade estrarilia ao serviço do Correio pa
deça nelle .in(eryir~, .salvo o..çasopm que fl"int~rY~nçãq scja rcquíattada
i1or- eiJjpr~g'ados daquelle .servíco ou nos dclíctos .por ellcs: .c.coulni elles
p~·~t,i~~dos dentro .0As,:,r~Rârt}ções" 1,iÍ1~itàl!dQ-s~,a _aiitcridade aos artes
exclusivamente coqsernente.q as plljg'cnci,às, do p~oce,s~o;" _ .. , ) '1'

Art. q. A nenhuma autoridade é pcr.níttíôc abrir ou.tazer abur
cartas, maços, malas, saccos ou caixas do Corieío, quer dentro quér
fora das repartições postaes. , ,

Art. 1,5. )\Qbrig'ação,qc guardar e de fazer g'LJai'dar °eigülo d,l;
correspondencías c.o primeiro e.o mais ,spgrado dever dos ,erhpregad.c-;
do Correio, sem dishncção de classes ou de categorias, c, no deseil-



periho de suas fLüicçôes; são obrigados; aêntto dos Hiiiites,; da: conipc
tencia de cada, um,.a tornar todas as providencias para que seja eifectlva
aquclla g'abüHi<i constítuciobãl.

Art. ió. Constitue violação da sigillo da corrcspondencia por em
pregado do Correio, para os effcitos penncs:

t ". A abertura, por qualquer meio.. de carta fechada ou objecto
fechado como carta, endereçaoo a:9ptrG,I),1 j _' .

,.3° '.' A subtraccãonu supprcssnc; 119-$' estações ,pos,t<.tc;:;,; de.pacotes
malas, saccos do Correio, cartas fechadas ou abertas, bilhetes postacs,
ou quaesqucr outros objectos de correspondencia ,; " .

3°, A divulgação, do tojo ali em parte, do assumpto ollte;.;;to das
correspondencias mencionadas nos numeros antecedentes ou elas de que
ti verem con~le~imentn, CID .razãc de spu",..officio,;. e , [ ,

4°· A divulgacão, 110 tojo ou em parte, do aS~lqllRt9,Ru texto de
correspondencia official, reservado ou não, de cujo expediente esti ver
cncarresrado .

<,', 5<.J~\. .di;,úl~tação de nome de pessoas que mantêm entre si relações
pelo Correio.

CAPITULO IV

DOS SELLOS o DGTRAS FÓIDHJLAS

Art. 1,7, p;~raos eheito~ çlcst~,.rcgtilamqJito cildú~a-sq,seÚo a estam
pilha, adhesiva ou ,fj:;c<-)., ,~spr.ciall1lcnte,. .dcstjuada u comprovar o paga
mento das taxas .postaes . devidas ,p~lf1 ,c.Q,\T.CSp.Q!lgcnCÍa ou a impor
tancia das quantias confiadas ao Correio como deposito.

Art. üL Os sellos são:

a) ji:t:os 7 " os e,s.t<.tll1[)aclos,.no. corpo çh\s,,,~órnmla~ .postacs.. .:
b) w~hesiFqs ~. os. representadospor ,.<;s.ta.t.1J:.Pj-1h~1S. postaes avulsas,

para serem adheridos aos objcctos de correspondcucic ou a fórmulas
impressas,

Art. 19. Os sellos adhesivos d'v.demso cni :

a) oraínaríoe-: os destinados <10 franqueamento dit corrcspondcn-
Lia em geral : " ,

b) cxpecíccs-: os_ applícados a certo e dctcrttíiliedo fitn oh a certa
e detcrmlnadã ccrrespondcncía .

. _ _'_, __ ,,,; .. 1. ,
§ 1°. Os sellos espccracs compteheiidem

"' a) ().!!iciaes~ 05destinados ao porter.rneiito mi. cdrh~siloiidci-icia offl-
cial ; '.. ' . ,'.

b).de deposito ~ os emittidos pará representar .osdcbosítos na CliX;l
Econonttcâ .Posuü 011 pata eiiiissã(i· de ,\;aICs e 'chcqü~s ~

ci ae ,ra:"ta devida- <is li ucse 'atlillidíll á corfespnudencia hão tntri
queada ou insufficiente ;
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d) connuemovativos-« OS ernlttidos para comrnemorar um aconteci
mento qualquer.

Art. 20. Os selIos e fórmulas estampilhadas são dos valores seguiu
tes :

~ 1°, Fixos:
a) aobrccartasc- 100 e 200 réis;
bv cartas-bilhetes- 100 e 200 réis;
c) bilhetes postaes -50 e 100 réis (simples), 100 c 200 reis (com res-

posta paga) ;
d) cintas- 20 e 40 réis.
§ 2". Ordinarios :

10, 20, 50, 100, 200, 30(l, 500, óoo, 1$, 2$, 5$ e 10$000.

j 3°. Especiaes :

a) taxa devida-- 10, 20, 50, lOO, 200, 400, 600, 1$, 2$, C 5$000;
b) offtcíaes-: 20, 50 roo, 200, 500, 600, 1$, 2$, 5$, 10$, 20$,

!V)$, 100$, 500$, e 1:000$000.
c) deposito - 100, 200,' 500, 1$, 2$, 5$, 10$, 20$, 30$, 50$, IOO$,

'100$, 500$ e 1:000$000.
d) connnemorativsyç-: (fixos ou adhesivos) dos valores determinados

pelo Governo.
Art. 2I.- OS senos e fórmulas de franquia serão fabricados, com

prévia autorização do Ministeno da Viação e Obras Publicas, em esta
belecimentos publicas ou particulares, nacíonaes ou estrangeiros, me
diante contracto'em que sejam resguardados os interesses ela União.

Art. 2J. OS modelos, tórmas, cores, tanto elas sobrecartas, cartões,
bilhetes, bilhetes postaes e cintas, como dos sellos adhesívos, ordinários
ou especiaes, serão determinados pelo director geral dos Correios.

Art. 23. Cada emissão de sellos ou formulas de franquia será an
nunciada 30 dias antes na Capital Federal e nas capitães dos Estados,
com uma dcscrípçao minuciosa dos llK'SmOS.

Art. 24. As correspondencias, exepto a postal, só podem transitar
pelo Correio quando franqueadas com fórmulas ou sellos validos.

Art. 25. São validos:
1°. Os scllos e fórmulas emittidos de accórdo com os artigos an

teriores e que estiverem em circulação;
2". Os applicados ás correspondencias a que são destinados e os

que possam ser obliterados em quasi toda a sua superficie.
Art. 26. São nullos :

10. Os seIlos e fórmulas que já tiverem servido em outra COlTeS~

pondcncía ou tenham sido obliterados;
2°. Os cortados, rasgados ou alterados;
3°. Os sujos e desbotados;
4°· Os que forem collados de maneira que não apresentem á obli

teração sua superficie quasi completa;
50. Os que tiverem quacsqucr caracteres '"Q.U sígnaes estranhos á

emissão, salvo os feitos á rnachina de perfurar e devidamente autori
zados;
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6". Os que houverem sido cobertos com qualquer substancia ;
Os talsos ou falsificados ;

80 • Os retirados da circulação;
9°. Os que forem applicados a fins diversos daquelIes a que são

destinados;
IO. OS fixos, que tenham sido cortados das sobrecartas, cartas-

bilhetes, hilhetes-postaes c cintas;
I I. As estampilhas fcderaes, csradoacs c municipaes ;
12. Os sellos postaes e fórmulas de valor estrangeiros;
J3. Os que por qualquer circumstnncia tenham erro de fabrico.
Art. 27. As correspondcncías postadas com sellos ou fórmulas

nullas são consideradas como não franqueadas.
Art. 28. Em todas as repartições postaes da República haverá

sellos e fórmulas de franquia á venda, para supprhnento ao publico.
Paragrapho unico. Os particulares, commerciantes e industriaes,

devidamente autorizados, residentes nas proximidades de caixas ur
banas ou em localidades onde haja serviço rural e caixas de collecta,
poderão concorrer na venda de fórmulas de franquia, e, em taes casos,
as comprarão a dinheiro, com 'um abatimento até 3 "L,

Art. 29. O dírector geral dos Correios poderá fazer recolher os
scllos c fórmulas de franquia que, por couvenlencia do scrvíco publico,
devam ser substituidos ou retirados da circulação, e, par~l esse fim,
marcara, por annuncio, em todas as repartições postaes c estas por to
dos os meios de publicidade , o prazo de tres mezes , depois do qual
taes sellos, nullos para todos os effeitos, serão remettidos pelas agencias
as administrações ou sub-administrações a que estiverem subordina
da~, pelas sub-administrações e SLlCCUr:3aes as respectivas administra
ções c por estas a directoria geral.

Art. 30. Sempre que julgar conveniente o director geral nomeará
uma cornmissão presidida pelo sub-dircctor daContabiIidad e e com
posta de dois emprezados da 1a. e dois da 2(1. sub-directoria para rola
oonar e ensaccar, :J.fim de serem consumidos, os scllos e fórmulas de
franquia retirados ela circulação e os devolvidos como inutilizados pelas
diversas repartições postaes. Lavrar-se-lia termo circumstanciado, que
servirá de descarga aos clavicularios , dando-se de tudo conhecimento
ao ministro da Viação c Obras Publicas.

CAPITULO V

CLASSlJll(~A<,"XO JH COlutESl'O:\DE:\CU, SUAS T;I.XAS E CONDI(,:ÕE~ DE RE
CEBB18NTO

Art. 31. A corrcsponoencla em geral denomina-se :

10. 011icial -:-:- quando emanada das repartições ou das autoridades
da União ou dos Estados e relativa a assumptos de serviço publico ou
a, ele instituições ou associações que por lei expressa tenham obtido
isenção das taxas postaes ;
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3~. Posta! "" q~ql~do oiigi!l~na elas repartições c autoridades do
Correio c concernentes' ao serviço 'postal ;

3°. Particular - quando trocada' entre particulares;
40

• Nacional - quando procedente'de qualquer localidade lia Rc
publica;

5°. Internacional - quando originaria de qualquer dos paizes que
formam a União. Postal Universal ~

úo. Estrangeira - quando proveniente de paizcs que não fazem
parte da União Postal Universal;

7". Ordínaría - a "permutada por "ia do Correio sem nenhuma for-
malidade especial ; ,

8o'."l~eg.istràda - quando recebida e entregue pelo Correio me
diante recibo;

(/; De valor declarado - a cqnfl ou encommenda fcgistrael'1 con
tendo valores, "nranifestados pelo relllett~nt'e"aoeÍ1tre'g'àI1an'o Correio':

ro. 'Fr:1'nquéadd'·-'--:'-"éluando postadaapresent~l1clÓ aqhqódpsqll es
tampados sellos validos na lmporra'tlci<l,', 'integral' das' tá:<;as éstab~!c~
cidas ;

I I. Insufficicnte ~ quando postada apresentando adhcridos ou es
tampados sellos validos,' porém em importanciá" inferior ás 'taxas de
vidas;

13. Nãofranqll~ad.a ---;-- quando postada sem séllo alg'um valido;
13. De ultima ftora-quando postada dépoisdo prazo fixado para

o; começo do' fechamento elas malas e dentrode um periodo annun
ciado ;

14. Domiciliaria - quando entregue pelo Correio na rcstdcncía do
destinatario ;

l's::f)e aesignantes - quando apartada ela que t~IT1 de ser distri
buida nos domicílios, afim de ser entregue aos destinatarios 'ou a sons
couunütentes; 'l11a5 somente no recinto das' repartições "postàes, em
caixas apropriadàs;

16. Depos:« restante ~ quando mandada conservar no Correio pelo
remettente, para 'ser entregue em mão ';

17: .Urbana - quandó temde ser distribuída dentro da cidade em
que se acha areparüçãobnde-Jdí posiáda :

r8. Expressa -'-'---- quando deve ser entregue por portador especial,
logo que chegue ao Correio de destino; ,

19. De transito -- quando recebida ele uma repartição postal afimde
ser rcexpedida para outra ;.

30. Mal encaminhada -- quando remettida para destino diverso ou
não expedida pelas vias postacs devidas;

21. Devolve!ldo - a que o Correio de destino tem de restttur ao
Correio de origem', por não ter "podido' cntrcgal-aao déstmatano ~

22. Devolvida - quando' entrada de novo no Correio de prece
dencia, por não haver sido entregue ao dcstinatnric ;

23. il reexpedir ou ree «pedida - quando, sem ter sido aberta, deva
ser' ou seja de novo enviada 20 mesmo destinatario , porém em local
diverso do indicado primitivamente pelo remettentc : "

24.' Retída. ~ a qnc: não póde ser expedida, nem entregue aodcsti
natarlo 'por infracçâo lje disposições' l'egpJ~hJcntarcs;
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~~ De refugo -a que não pódc ou tÜO deve serentregue ao dcs
tinataric nem ao remettentc;

'26 ..-lpjJff;hendida -;i que contiver valores sem declarações ou ob
jccto sujeito a direitos aduaneiros;

27.' ,lvl/lsa - a devidamente sellada, quando conduzida em mão
pelos commandantes, capitães ou mestres de navios e a de simples re
commcndaçao, entregues, co Correio, trazidas por' passageiros de na
vios ou trens de estradas de ferro;

2B. ;l descoberto - a que: ~egll~ el~p;~o~~~cl~ c9111.o a de outra CS~
tacâo postal, para ser por esta eiicarninhada a seu destino.

, Art.' 3']. Chama-se CARTA il todo o papel cerrado, cujo conteúdo
não se puder verificar sem violação, COIll subrescriptó indicando o des-
tiuatârio e O Iog"ar '~e destino. '

Alt. 33, As cartas, 'quaésqucr que .sejam t1S distancias a percorrer,
por terra ou mar, dentro do territorio da República, pagam a úlxq.
uniforme de [00 réis POI: '5 ernmmas ou fracção deste peso.

, Arf-' 3-1.; As .caHas não ~rr<1~ciucac!as Oll, iiisuflicientcs serão. G~Rq
didas pelo Correio, cobrando-se 40 destinatano o dobro da taxa devida,
qce será representada por sellos cspeciacs. A mesma taxa dupla será
cobraea do rcmettentc no C<lSÓ de restituição.

1\1'1. 3S. Não haverá limites de peso ou ~ilnensão .para as cartas,
f~rt. 36. CARTA-BILlIETE- E' 1I 111 cartão de determinadas dimen

sôes, com sello postal fixo, que se oóbra e se fecha pelas marg~psldes,~
tinado a receber na parte interna ° texto e em u'!la das laces externas
o respectivo endereço. Seu peso não poderá ser superior a j 5 grammas.

1\1'1. ;7. As cartas-bilhetes são da taxa de roa réis cada uma, ctr
cllla.p)' em todo o 'territcrio da' Republica e podem-ser utiliz~?a~ ~1?
correspondencia internacional. Neste ultimo caso são consideradas c
cartas - ficando sujeitas á respccüvaraxa. que pode ser completada
por meio de sellos adhesivos. '

Ar1. 38. Ascartas-bilhetes que, pela inclusão de qualquer papel ou
objecto permittido, excederem ü" peso de 15 grammas, ficam sujeitas R
taxa das cartas insufflctentes. ' . '

Art. 39' l3ILHETE-POSTAL - E' umcartão de dimensões determinadas
cem sello postal fixo, destinado a receber em 'uma das faces o endereço
e na outra o texto.

Ar1. 40. Os bilhetes-postaes são taxa de 50 réis os simples c de
100 réis os duplos \lu com resposta paga.

Art. 4I. Os bJ1bcte~~p?staes devem ser postados a descoberto e
não enrolados ou mcttidos em sobrecartas ?U acondicionados de inQgo
a ficar-occu'ra parte' de sua superfície ou modificada a nanireza osten
siva elesta cspec!c ele corrcspondcncía.

Art. 42.'}\' .excepcão de sellos adhesivos, e de uma etiqueta írn
pressa ou fabricada por qualquer outro processo níccanico, carimbo 'ou
chancclla, indicando onome elo rcmettentc, 'Sua residencia, firma social.
qualidade c profissão, não 6 permtuíco ligar aos bilhctes-postaes papel
ou qualquer outra substancia, nem 'juntar-lhe amostras de qualquer
especic.

Ar1. 43. São adnúttldoa á circulação os biihetes-postaes de indústria
privada, desde que obedeçam' ás mesmas prescripções a que estão' su-
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jeitos OS bilhctes-postaes Officiaes, não podendo, porém, cortar as armas
da República, nem o seIlo fixo e devendo ter as dimensões mínimas de
om,loXo, Jl10 7·

Art. 44, Os bilhetes postaes que não satisfizerem as condições
dos artíaos anteriores serão taxados como cartas.

Art. 4':;, As cartas, cartas-bilhetes e bilhetes-postacs de ultima hora
pagam o dobro da respectiva taxa.

Pa-agrapho unico . Não são considerados de ultima hora as cartas,
cartas-bilhetes, bilhetes-postacs apresentados nos Carros dos correios
ambulantes 011 a bordo, quando houver agente embarcado, até ao
momento da partida dos trens e vapores, .

Art. 46. As cartas não selladas que os cornmandantes, capitães ou
mestres de navios nacionaes ou estrangeiros entregarem ao Correio pa
garão a taxa de 2(,'0 réis por r5 grammas ou fracção deste peso, em
sellos especiaes,

Paragrapho nnico. Serão consideradas franqueadas as cartas cujos
sellos tiverem sido obliterados nos Correios de origem e as selladas
em alto mar, segundo a taxa e scllos do paiz a que pertencer ou de
que depender o navio, c, bem assim, as sctladas e carimbadas, recebidas
em mão, no ultimo porto de partida.

Art. 47. M;\NUSCIUPTO - E' toda a peça ou documento, cscripto
ou desenhado, no todo ou em parte, sem caracter de communicacão
actual ou pessoal, como sejam:

~1) os autos judiciacs ;

b) os acto:-> de qualquer espécie lavrados por funccionarios públicos
ou tabcllítics:

c) as guias de cargas ou conhecimentos;
d) as Iacturas ;
e) os ditfercntes documentos de serviço das companhias de seguros;
f) as cópias ou extractos de escripturas particulares e outros do-

cumentos desta uatureza :

~{) as partituras' ou folhas de musicá feitas a mão ;
11) os origicaes de obras expedidos isoladamente;
i) quaesquer papeis impressos, gravados ou Iitog'raphados que

contenham espaços precncludos com caracteres traçados ou feitos a
mão;

j) as cartas de data antiga c anterior a mais de um anuo, enviadas
abertas e os bilhctes-pcstacs de data remota, que já tiverem attingido
seu fim primitivo;

k) em regra, qualquer objecto cscripto a mão, que não apresente
caracter de correspondencia actual ou pessoal.

Art. 48. Os manuscriptos estão sujeitos á taxa integral e previa
de 100 réis por so grnmmns ou fracção de so grammas .

Art. 49. Cada maço de manuscripto não pode exceder ao peso de
dois kílogrammos, nem apresentar em qualquer dos lados dimensão su
perior a 45 centímetros, salvo sí torcrn aetos judiciaes, caso em que não
terão limite de dimensão nem de peso, Quando os manuscriptos forem
apresentados 'em fórma ele cylindro ou rolo, o diametro não pôde ex-
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ceder de lO centimetros, nem o comprimento ser maior de 75 centi
metros.

Art. 50. Ixonessos-csão reproducções feitas em papel, pergaminho,
panno, tela, cartão, chapa, larnina ou blóco por meio da typogrophía,
lithographia, photographia, autographia. gravura, ou por quaesquer
outros processos mecanícos, faceis ele reconhecer, como: chromogra
phia, polygraphia, ectographia, papyro-graph!a, velocigraphia e a po
lycopia,

§ I.o Os impressos feitos por estes ultimas processos devem ser
apresentados em numero, pelo menos, de 20 exemplares perfeitamente
idcnticos, de 'cada vez.

§ 2." Excluem-se da categoria de impressos as reproducções obtidas
por meio da decalcographía, da prensa de copiar e da machina de
escrever.

Art. Sr. Estão comprehendidos nesta categoria de corrcsponden
das:

a) os jornaes, revistas e outras publicações periodicas, impressos
no estrangeiro;

b) os livros impressos, ou simplesmente riscados, encadernados bro
chados ou em fascículos ;

c) os papeis de rnusíca, cartões de visita, de endereço, de pezames,
de para bens, de felicitações e de estabelecimentos commerciaes, im
pressos, e sem o caracter de corumunlcação actual ou pessoal;

d) as participações de casamento, nascimento e obíto ;
e) os convites para cnterrameuto, jantar, baile e reunião;
f) as provas de imprensa, com ou sem os antographos ou originacs ;
~) as gravuras, photograpnías, desenhos, planos e rnappas geogra-

phicos;
Ir) os catálogos, preços correntes, circulares prospectos e nnnuncics

impressos, gravados, Iithographados ou antographacíos :
i) os papeis com signaes em relevo para uso dos cegos;
j) 08 canhotos de talões já servidos;
k) os bilhetes postaes de industria privada, quando expedidos em

maços, sem dizeres manuscriptos, ou quando isolados, sem texto. de
correspondencía.

ArL 52~ Não serão considerados impressos:

a) os selIos postaes e outras fórmulas estampllhadas, obliterados
ou não;

b) as estampilhas federaes, estadoas ou municipaes ;
c) os bilhetes de loteria, corrida ou a correr, ainda que estejam

seccíonados ;
d) as letras, coupous ou quacsqucr outros papeis impressos, repre..

senta tivos de valor;
e) os impressos cujo conteúdo tenha o caracter de correspondencia

actual ou pessoal.
Art. 53. Os impressos pagam a taxa integral e prévia de 20 réis

por 50 grammas ou Iracçâo desse peso.
Art. 54, Os maços de impres~os não podem exceder o peso máximo

de dois kilogrammas, nem apresentar em qualquer dos lados dimensão
Poder Executivo -- [909 - Vol. Il . 46
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superior a 45 centímetros, excepto quando forem expedidos em rolo,
caso em que o comprimento' não excederá de' 75 centímetros, e' o dia
metro de 10 centímetros, salvo quando se tratar de uma só obra e a
mala comportar ovaluuie ,

Art. 55. Os manuscríptos e impressos devem ser postados sob
cinta, em rolo, entre cartões, ou em estojo, aberto de um lado Ou nas
extremidades, em envoltório aberto, ou simplesmente dobrados, de modo
a não dissimular a natureza da remessa, ou finalmente amarradós com
barbante faeil de desatar.

§ I. 0. Os cartões de endereço e todos os impressos com a rórtna e
consistencia de um cartão não dobrado, podem ser expedidos sem cinta,
envoltorio ou atadura.

S· 2. o Os mnnuscríptos e impressos não podem ser expedidos em
sobrecarta fechada, ainda mesmo com O canto cortado, nem de qualquer
outro modo que impeça a fiscalização dessa especie de correspondencia.

S 3. ~ E' prohibido incluir nos manuscríptos c impressos, quacsqucr
outros' objectos de correspondencía, assim como traçar-lhes ás ,margens
notas com o caracter de correspondcncia actual ou pessoal.

Art. 56. Não serão expedidos nem distribuídos os maços' de ma
nuscrlptos e impressos que não preencherem as condições geraes do seu
acondicionamento, salvo si pagarem a taxa de cartas.

Art. 57. Os mannscriptos c impressos, não cu insufflcientemente
franqueados, encontra..dos nas caixas, serão retidos; e 'os que em taes
condições chegarem ao Correio de destino só poderão; por exccpção,
ser entregues si os destinatários pagarem o triplo da respectiva taxa,
quaesquer que sejam as importancias representadas nos sellos quo
tiverem.

Art. 58. Para o cffeitoespecial da reducção de taxas são considerados:
IQ. }ornaes e revistas - as publicações impressas; diadas ou' pe

ríodicas, de um certo formato, em folhas. avulsas ou brochadas, desti...
nadas a diffundir informações de interesse ,geral sobre factos e sabre
assumptos políticos, litterarios ou scientitícos e distribui das, pelo menos
uma vez por trimestre, com titulo especial repetido em cada publicação,
em' dia-certo ou prazo antecipadamente' fixado;

2°. Snpplementos -- os impressos cujos textos, da mesma natureza
que os jornaes e publicações períodicas a que se referernv por falta de es:
paço". tempo ou.por commodídade, deixando de sahir no corpo das ditas
publicações, são tirados em folhas destacadas, mas .constituindo conti
nuação das folhas principaes, e guardando a .mesma forma, titulas, 'data
de publicação e.formato, , . _ _ _ .

Art. 59. Não serão considerados J?rnaes para o effeito .de reducção
de .taxas, as publicações períodícas ou nao; destinadas exclusivamente
ri annunclos com circulação gratuita ou preço puramente nominal.

Art. 60. Os jornaes, revistas e outrosiperíodícos, impressos dese
nhados ou' estampados no Brazil estão sujeitos á taxa integral e prévia
Cle 10 réis por 100 grammas ou fracção desse peso., ... .

Art. 61. Os -jornaes enviados pelos editores ou' seus representantes
podem ser íncluídos em saccos, mais de modo que o conteúdo possa ser
verificado, com endereço exterior -a uma repartição postal ou a agentes
da administração dos mesmos jornaes, .
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Paragrapho unicu. Quando a distribuição tiver de ser feita pelo
Correio cada sacco ou maço de jorna-s ~rá acompanhado de uma relação
nominal dos assígnantcs, si se tratar de repartições, de pequeno, movi
mente; onde não houver distribuição domiciliaria, devendo no caso con
traria cada exemplar trazer o respectivo endereço.

Art. 62. Não .serào expedidos hem distribuidos os jornaes que não
satisfizerem qualquer das condições estabelecidas para o seu .recebimento,
ou estiverem não ou insufficlentemeutc franqueados.

Art. 63. Nos manuscriptos.tassim com-nos impressos, são autori
zadas as seguíntes notas:

I", a assígnatura do rernettente, a designação do seu nome ou firma
social, Sua 'qualidade e profissão, log'ar de proccdencía ou de domicilio,
data da,remessa, endereço do destinatário. tudo escripto a mão ou por
outro qualquer' processo.

i\a dedicatoria ou homenagem do autor nos livros, papeis-de mu
sica, 'gravuras, jornacs, photographias e a íactura relativa á própria
obra:ia, os traços, os signaes, feitos nos trechos do texto para os quaes
se deseja chamar a attenção;

4", os traços ou riscos em 'certos trechos de um texto impresso
para tornai-os Illcgiveis ;.

'50., 'O nome, do convídado , lagar, data, hora e fimda reunião nos
cartões de convite e deconvocação ;

6", o endereço do remettente, 'seu titulo ou lniciaes convcncíonaes,
feitos a mão, nos cartões de visita impressos e bem assim boas festas,
felicitações, agradecimento, pezarnes ou outras fórmulas de polidez, ex
pressas em' cinco palavras no maxlmo ,

7", asaunoracõcs, ou correcções feitas nas provas de imprensa, de
musica, gravura, desenhos, mappas e outras impressões, com relação
ao texto ou á execução da obra; ." .

8a, palavras, signaes ou cifras, escríptos nas clrculares depois da
tiragem-e reproduzidos uniformemente em todos Os cxcruplares en
tregues ao Correio;

9a , as correccões de erros typographícos ou manuscríptos :
Ia, as, modificações ou addições necessárias nos textos das provas

de imprensa, ou em retalho de papel em separado, relativos á correcção,
fórma e impressão, quando nas provas não houver logar para fazel-as ]

r I, .:1 data final das assígnaturas dos jornaes ;
12, as facturas c contas que se referirem aos impressos;
13, os algarismos feitos a mão accrescentados ás cotações ou preços

correntes dos mercados ou praças commercíaes e palavras: Mercado
firme, Mercado frouxo, Tendencia para a alta, Tendencia para ti
baixa;

14, a indicação escripta a mão da data da sahida ·dos navios nos
respectivos avisos;

15,a indicação nos catalogas e boletins impressos e abertos, de
oíferta e encommenda de livros, por meio de' traços e sublinhas, feitos
a mão, das obras pedidas ou' offerccídas e bem assim os traços e sub
linhas, no todo ou em parte, feitos no anverso éos ditos boletins c cata
logas, para chamar a attenção sobre as communícações impressas :
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16, O colorido nas cartas geographicas e topographícas.. planos}
plantas e figurinos;

17, as notas manuscriptas ou impressas, relativas ao serviço de jor
nacs, aos preços da assig'nntura, á data final das mesmas, ou outras con
cernentes á remessa, como « gratuita l), « por troca », «( specimen i),

etc,
Art. (14. A~10STR:\S - são os frag-mentos de artigos e os objectos

dcsirrnanados ou incompletos, destinados a mostrar o todo ele que fazem
parte, ou a qualidade e t)'po de um producto, comtanto que não repre
sentem valor mercantil, ou que o tenham perdido por meio de inutili
sação , Consideram-se também como amostras as matérias filamentosas,
os gâos, sementes, estacas, raizes, bulbos, folhas ou flores seccas, fa
rinhas, liquidas, sabões ou artigos similhantes, quando remettidos em
tão pequena quantidade que não possam ser objccto de commercto. Os
tubos de soro, cuja preparação c acondicionamento os tenham tornado
inoflcnsivos, serão também admittidos á tarifa de amostras. De igual
vantagem participarão as chaves isoladas.

Ar1. 65. As amostras pagam a taxa integral c prévia de 100 réis
For 50 grammas ou íracção desse peso.

Art. 66, As amostras não podem pesar mais de 350 grammas, nem
ter dimensões superiores a :)0 centimctros de comprimento, 20 de' lar
gura e Ia de altura. Si o volume tiver a forma de cyluidro ou rolo, os
limites serão de 30 cor.tlmetros ele comprimento e 15 de diametro ,

Ar1. 67. ENCQi\l\1EXDAS - sito pequenos objectos com valor
mercantil.

Art. 6f~: As encommcndas pagam a ÜEa integral e prévia de IOO
réis por 50 grammas, ou fraccâo desse peso, além da taxa fixa de re
gistro, que é obriaatoria.
- Art. 69. As encommendas não podem ter peso superior a tres lá
logrammas, nem dimensões excedentes a 40 centimetros de compri
mento, 20 ele largura e 20 de altura. Si apresentarem a íórrna de cylin
dro ou rolo, poderão ter 30 cenrimet-os de comprimento e I5 de
dímnctro.

Árt; 70. As amostras e encommendas devem ser collocadas em sac
cus de patino, couro, lona, encerado ou papel, estojos 01I caixas não fe
chadas ou fechadas, de modo que o conteúdo possa ser facilmente
verificado.

Serão acondicionados do seguinte modo:

1", os nbjectos de vidro deverão ser empacotados solidamente em
caixas de metal, madeira ou cartão resistente, de modo ~l evitar-se qual-o
quer damno para as correspondencias Ou perigo para os cmpregaeos ;

3", os liquidas, olcos e corpos de fácil liqucfacção deverão ser con
servados em frascos de vidro hermeticamenta arrolhados e estes encer
rados em caixa de madeira, metal !Ju couro espesso, cheia de serragem
ou substancia esponjosa, em quantidade tal que possa absorver o liquido
em caso de quebrar-se o traeco ;

3°, os corpos gordurosos de difficil Iiquefacção como os sabões c
resinas, deverão ser encerrados 1311111111 primeiro envoltorio e collocado
este em urna.segunda caixa de madeira, metal ou couro forte e espesso ;
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4°, os pós seccos ou colorantes deverão igualmente ser collocados
em um 'primeiro envoltório resistente e depois encerrados em SôlCCOS de
panno forte ou pergaminho;

5°,as abelhas vivas deverão ser encerradas em caixas espcciae
de madeira, afim de evitar qualquer perigo, permittindo a verificação
do conteúdo.

Art. 71. Nas amostras e enconuuendas só são pcrmutídos. nos
proprios objcctos ou nas etiquetas que os acompanharem, além do nome
ercsidencia do dcstinntario, as seguintes notas manuscriptas ou feitas
por qualquer outro processo:

r'', assig'natura do remettentc, sua firma social, sua qualidade, rcsi
dencia, marca de frabrica ou de commercio e a data da remessa;

2°, numero de ordem e preço;
3°, qualidade do objecto, seu ·peso, volume, dimensões, quantidade

produzida, diaria , mensal ou annual, e a diaponivel uos deposites.
Parag'rapho nníco. Quando consistirem em sementes, estacas, folhas

ou outros membros de plantas, é pcrmittido fazer-se, na parte exterior
do cvolucro, ao lado do endereço ou etiqueta, a mão ou por outro meio,
as indicações da familia da planta, do nome ou da residencia do plan
tador, a época da plantação e da colheita, o preço do producto e os
mercados de consumo.

Art. 7'2. Não serão expedidas nem distribuídas as amostras não ali
insufficientemcntc franqueadas, ou que não reunirem as condições g'éraes
ou espcciaes de seu acondicionamento. Igualmente não serão expedidas
as encommendas encontradas nas caixas postaes.

IDaragrapho unico . As amostras não ou insufflcicntemente fran
queadas que chegarem aos correios de destino s6 poderão, por cxcepcão,
ser entregues si os destinatarios pag-arem o triplo da respectiva taxa,
quaesquer que sejam as importancias representadas nos scllos que ti
verem.

J\rt. 73. A taxa das correspondencías de diversa natureza, reunidas
em um só volume, será regulada para todas pela corrcsponoeucín que
a tiver maior. Si no volume houver encommenda, o registro será abri
gatoric.

Art. 74. Estão isentas elo pagamento de nova taxa as correspon
dencias reexpedioas, devolvendas ou de refugo, cmquanto não forem
entregues ao destinatário ou na sua residcncia, ou restituídas aos remet
tentes. Estão, porém, a clla sujeitas tantas vezes quantas, depois de cn
tregucs, voltarem ao Correio com endereço modificado.

Art. 75. As correspcndcncias de franqueamento obrigatorio c in
tregral, quando retidas em conscquencla de falta ou insufflciencia ele
franquia poderão ser expedidas ao seu destino si os remettentes com
pletarem as taxas devídas.

Art. 76. São classilicadoscorno correspondencías officiaesos offíclos,
maços, pacotes e quacsquer outros objectos provenientes de repartições
publicas, de autoridades federaes, estadoas ou municipaes, competentes
para se communicarem sobre assumpto de serviço publico, C01110 sejam:
os expedidos e recebidos, entre si, pelas autoridades e Iuncclonarios da
1.]uião; os expedidos e recebidos pelas autoridades e fuuccionarios esta-
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doaes; OS recebidos e expedidos pelas autoridades da União e dos Es
tados, tod os relativos .10' serviço publico federal, .estadoal ou municipal,
em razão do assumpto, funcções, qualidades c competeneias das "ditas
autoridades ou n.nccíonaríos.

Ar1. 77..São também classificados como .objectos de corrcspon
dencía offlcial os autos crimes, em que for parte a justiça e que porella
sejam rernettidos de uns para outros tribunaes ; os autos: de recursos
remettidcs pelos escrivães ou secretários dcs tríbunaes, com a declaração
de serem os réos pessoas mlseraveis ; os autos relatlvos aovalistamento
de eleitores, e, e111 gerai, os' processos a recursos eleitoras; os exemplares
do Diaric OJjidal, da União e dos Estados onde os houver,' reroctttdos
aos assígnantes e autoridades; os de revistas, brochuras, leis, relatórios,
boletins e regulamentos impressos em estabelecimentos publicas, por
conta ou ordem do Govcrno ; os avisos; maços, pacotes relativos ao
serviço telegraphico, que aOS empregados OH'a particulares remetterem
os respectivos chefes e os remettidos .pelos ministros c chefes de rcpar
ticões federaes, estadoacs ~ muuicipaes : os titules eleitoraes, 08 'livros
rcmettidos pelos collectores e arrecadadores de rendas. federacs ás, De
legadas fiscacs ou {IS Mesas de renda, e bem assim a correspondencia
remettida pelos ministros, secretarias e chefes das repartições tedcracs c
estadoaes c a das instituições e associações que por lei gozarem de fran
quia postal.

1\1'1. 78. A correspondencia official deverá conter no sobrescripto :
a indicação da repartição ou autoridade remettente, da destinatária, e deve
ser apresentada cintada ou fechada e, sempre que for possível, com o
sello das' armas nacionaes, estadoaes ou municipaes ,

Art. 7~. As correspondencias offlciaes não podem conter cartas
fechadas oi! abertas, manuscriptos, impressos ou quaesquer outros
objectos de corrcspondeneía de caracter particular.

Ar1. êo. As correspondencias ofllciaes, que não satisfizerem as con
dições e requisitos estabelecidos nos artigos anteriores, serão classificadas
como particulares e sujeitas ás taxas para taes correspondencias, sendo
punidos aquelles que incompetentemente usarem ou abusarem da fran
quia official ,

Art. 8 t • A correspondencia official está sujeita ás taxas do art. 84,
sempre representadas por sellos espec.aes.

Ar1. Bz. Não ha limite de peso ou dimensões para, a correspon
dencia offícial, além das dimensões e pesos das mal'-ls que devam
encerraI-as.

Art. es. A correspondencía official será sempre entregue no
Correio por meio de protocolío, aos empregados. incumbidos desse ser
víço , acompanhada de duas gulas. datadas e competentemente assi
gnadas, uma das quaes ficará archivada na Repartição.

Art. 84. A correspondencia oílicial está sujeita ás seguintes taxas:

Offlcios ou curtas. •..•
Manuscrtptos, amostras e encommendns
Impressos .

roo réis
50 »
ro )

por 2- grs.j

" 50 »
,; "'ci' »o
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~ I.o Os setlos para franquiadessaespecie de correspondencías
serão fornecidos ás repartições federaes mediante requisição dos respe
ctivos chefes.

S2. o As taxas das corrcspondenoías estadoacs e municipaes serão
pagas em sellos ordinarios, com :1 moderação prescripta neste artigo.
, _Art. d5. Annualmente, 110 rncz de janeiro, -será publicada pelo
Mínistcrío da Viação e Obras Publicas uma lista das autoridades e repar
tições _que podem se utilizar da franquia official na sua correspondcucia
de serviço publico. As autoridades não cornprehendidas. _nessa lista não
gozarão dessa regalia, não tendo, portanto, direito aos sellos officiaea.

Art. 86. E' vedado aos Estados tributar, por qualquer fórmaa
correspondcncia e outros objcctos que transitarem pelas repartições
postaes fcderaes.

Art. 87. i\. correspondencia expressa pagará a taxa integral e
prévia de $500 a 2$ ·ppr objecto, conforme a distancia a percorrer, além
das outras 'a que estiver sujeita, conforme sua -natureza, ea c1e$500 pela
resposta, quando esta tiver Jogar, pelo mesmo portador.

§ I. o Não serão entregues por expresses as correspoudencías sus
peitas de conterem valores, as_ de transporte difficil e perigoso' e bem
assim as que não estiverem devidamente franqueadas, embora tenham
pago a taxa especial respectiva.

§ -2. 0 O Director Geral. dos Correios determinará as localidades em
que se deva. estabelecer o serviço de distribuição por expresso.

Art. 88., 'Em regra, todas as taxas das correspondencías serão
representadas por sellos ou a equivalente fórmula estampilhada.

Paragrapho .unico. Apenas a correspondencía postal é exce
ptuada.

CAPITULO VI

DO REGISTRO )).\S COlümsPONDENCIAS

Art. 89. Todos os objectos de correspondencia particular, ou offl
cial podem ser recebidos, transmittidos e dístribuídos no território da
República, mediante as formalidades do registro. , '

Art. 90. O registro é facultativo para as cartas cartas-bilhetes, bi
lhetes postaes, manuscriptos, impressos, jornaes e amostras. dei merca
darias; é obrigatorio para as cartas com valor declarado e encommendas
com ou sem declaração de valor, vales e cheques postaes,

Paracrapho uníco, Os jornaes submettídos ás formalidades de
registro ficam sujeitos á taxa dos impressos.

Art. 9['. As cartas com valor declarado só poderão conter notas
do Thesouro ou de bancos, papeis representativos de valor, letras e
ordens, de pagamento, titulos de divida publica,acç6es c obrigações de
companhias, bancos, emprezas ou sociedades, sellos do Correio e suas
fórmulas estanipilhadas, estampilhas do Thesouro da União, dos Es
tados, ou dos, Municipios, bilhetes de loterias e quaesquer outros titulas
pagáveis á vista ou ao portador.

Paragrapgo unico. Nas cartas sem declaração de valor éprahlbldo
incluir taes objectos,
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Art. 92. As' formalidades do registro das correspoudcncias são:

Ia, a inscripção sob numero de ordem do objccto registrado;
o 2(1., entrega, em acto seguido, ao rcmettente de um certificado do

registro ;
3(1., a passagem da correspondencía, desde o momento do registro,

da mão de um para outro empregado, tar-se-hasempre mediante recibo
até o aeto da entrega ao destinatarlo.

Paragrapho uníco. A pessoa que apresentar a, registro mais de
cinco objectos deverá fazel-os acompanhar de duasrelações perfeitamente
íguaes, contendo os nomes dos destinatários e o lozar do destino desses
objectos , O empregado do Correio dará um numero c passará recibo
em uma das relações que será entregue ao remettente o

Art. 93 o Os objectos que tiverem de ser registrados estão sujeitos
ás mesmas condições delimite, de peso, dimensões, acondicionamento e
de notas autorizadas para cada classe de correspondencia, devendo,
além disso, o endereço ser cscripto a tínta ouimpresso em caracteres
Icgiveís, com O nome do destinatário e lagar 'de' destino por extenso,
sem qualquer vicio no cnvolncro que possa dar lagar á suspeita de via-o
facão, sem o que não serão taes corresoondencias recebidas e submet
tidas áquellas formalidades. -

§ I. u O recebimento desta classe de correspondencia fica sujeito ao
horario antecipadamente annunciado e determinado para cada localidade
pelos Administradores, Sub-Administradores, Chefes de Succursaes ou
de serviços e Agentes, de accórdo COm os interesses do publico e as CQn
veruenoas do serviço postal.

§ 3. 0 As correspondencías registradas sem declaração de valor.
além da ta~a relativa éÍ. classe c aopeso do objecto, estão sujeitas a um
premio fixo de 200 réis de cada registro, '

Art. 94. As cartas COm valor declarado, além da taxa relativa á
classe e ao peso do objecto e do premio fixo de zoo réís de cada registro,
pagam mais J c do valor nellas incluído, nas seguintes proporçeõs:

Até w$
Mais de 10$000 a 15$000

» !J I S$OOO a 20$000
» » 30$000 a 25$000

200 réis
,300 »

40 0 »
50 'J ))

e assim por diante, accrescendo sempre. IDO réis por 5$ ou menos de
5$000. .

Paragrapbo único'. () valor maximo a declarar nas correspoudcn
das registradas não poderá exceder de 300$,quaesquer que sejam os
objectos permettidos incluidos nesta classe de correspondencias.

Art. 95 oA taxa de porte e o premio fixo das correspondencias re
gistradas sem valor declarado c bem assim a taxa, o. premio fixo ea
porcentag-em das com declaração de valor, serão pagos em sellos pelos
remettentes o

Art. 96. 'A' collocação dos sellos 'nas correspondencias ou, valor
declarado será feita exclusivamente pelo empregado encarregado do ser-
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viço, em presença do interessado, depois de fechado e lacrado o objecto
e de modo que fique descoberta quasi toda a superfície do sobrcscnpto,
afim de não occultar qualquer rotura do envoltório, empregando para
isso o menor numero de scllos possívcí , nas cartas registradas sem de
claração de valor, os sellos devem ser collocados pelo remettente OH
pelo portador da correspondencia,

Art. 97. Para que nas correspondencías registradas possam ser
remettidas notas do Thesouro ou de banco, bilhetes de loteria pre
miados ou não, documentos ou quaesqner outros objectos, valores ou
títulos pagáveis á vista ou ao portador, mencionados no art. 91, 6
indispensavel que o remettentc escreva no alto do anverso e por cima
do endereço da carta ou da cncomrnenda - Vale tanto ... (quantia por
extenso), date, rubrique a declaração e, ao entregal-as ao Correio,
mostre ao empregado o objecto cujo valor é declarado, afim de que em
presença do portador sejam fechadas, atravessadas por colchete 
quando se tratar ele notas do Thesouro ou de banco - e lacradas.

§ I. o Si o obje-to for dinheiro, isto é, notas do Thesouro Ou de
banco, só poderá ser acceito quando não houver serviço de emissão de
vales para O Correio destinatarío, salvo quando for indispensave
a remessa em' espécie e neste caso, a quantia incluída na carta deve
ser exactamente a declarada nos limites do paragrapho unico do
art. 94.

§ 2.'0 Si o objecto consistir em bilhetes de loteria, premiados ou
não, ou em quaesquer outros títulos representativos de valor Ou de
valor estimativo, a declaração poderá ser de ímportancia menor, porém
nunca maior do que o valor real nos limites do paragrapho único
do art. 94.

§ 3°. Si os objectos registrados consistirem em documentos,
estão sujeitos ás condições do paragrapho anterior, accrescentando-se,
porém, á declaração respectiva do valor as palavras - Em documentos.

Art. 98. As importancias da taxa do porte, do premio c da por
centag-em das correspondenclas registradas, COm ou sem valor decla
rado, serão descriptas e rubricadas no talão e no certificado pelo
empregado que registrar as correspondencias,

Art. 99. Aos empregados do Correio, encarregados do serviço
de registro de correspondenctas com valor declarado, é terminantemente
prohibido fornecer lacre, síncte, escrever o sobrescripto e a declaração
do valor, devendo em presença dos interessados fechal-as com colchete,
lacral-as e franqueal-as.

Art. 100. As cartas registradas com valor declarado, relativas a
protestos de letras, saques, falta de pagamento de contas assignadas ou
de titulas de igual natureza, poderão ser acompanhadas de um aviso
de recebimento com a declaração daquella 'circnmstaneia, a data e o
numero do regIstro, entregando o empregado ao remettente uma
duplicata em tudo identica á que acompanhar a carta, pagando mais o
remettente pela duplicata assígnada pelo' empregado uma taxa fixa
representada por um seno de 100 réis.

Art. IOI. As reclamações de pagamento dos valores que ,se extra
viarem ali forem subtrahidos poderão ser feitas em qualquer, repartição
postal, devendo porém. a ellas ser junto, com tormalidade substancial,
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o certificado do registro' 'Ou certidão do mcsmoç scm o que não serão
ellas attendidas ,

Paragraplro. unico ..As .indemnizações por valores subtrahidos, ex
traviados OU desencaminhados serão feitas ao remettente ou ao destina
tario, no logar onde se acharem, por intermédio ,dá repartição 'local
mediante as formalidades regulamentares, depois de. vcrificadu-o ex
travio ou descaminho e de autorização escrípta do administrador, a
que estiver subordinada.a repartição onde for feitoo pedido de indem
-nização:

Art. 102. O remettcnte de qualquer objecto registrado; comvou
sem valor dcclarado.rtera direito ri. informação sobre o destino desse
objectoc, si exigir o aviso-de recebimento (recibo 'do, desttnatano),
pagará, para" esse fim' mais iOO .réís em sello, que será adherido á res
pectiva fórmula impressa.vnocaso de pedido prévio C'20Q réis se opc
dido fór a posieríori.

Art. 103. As encommendas com declaração de valor satísféitas as
condições de limite; de .peso, dimensões, acondicionamento e' notas au
torizadas, devem ser apresentadas ao reg-istro no Correio, abertas para
serem. verlflcadas ; fechadas em seguida e lacradas em presença 'do re
mettente ou portador, observando-se todas as demais formalidades esta
belecidas para as cartas registradas com valor declarado.

Art. 104. As encommendas com declaração de valor ficam sujeitas
além da taxa de porte e do premio fixo de 2'00 réis á cornrnissão de 3°/"
do valor declarado, não podendo o dita corumlssão ser tnteríora 300
réis, do modo seguinte:

Atl! 10. • • .
Mais de 10$ a 15$

. I5$a2o$
» 20$ » 25$

. >' » 25$') 30$
» 30$ )} 35$

)) » 3S$ )) 40$

$3°0
$450
$600
$750
$900

[$050

1$200

e assim por diante} accrescendo sempre I50 róis por 5$ ou fracção de
0$000,. .

Paragrapho unico , O valor maxímo a declarar nas encommendas
não 'r.0derá exceder de 500$ em cada uma, .podendo.essê .valor .ser
inferior, mas nunca superior ao valor intrinseco dos objcctos nellas
contidos. .' ,. '... , . ,. .' .. '" ;'

Ar't . 1°5. A.s correspondencías 9flici"aes podem. ser" registradas
com ou sem valor declarado, desde que satisfaçam ás mesmas condições
exlgidas para o registro das correspond~ncias. particulares ,e que' .este
seja requisitado offlcialmente, excerto quando, 'nas remessas tlrg-entés,ge
valores sujeitos a' taes formalidades, não puderem estas s,erpree~c1}i49S
na hora. do rejristro, devendo em taes casos ser acceita a declaração
official assignada pelo' remettente.

Páragfapho- uníco. Para as .correspondencias offícíaes com valor
declarado não haverálimite de quantia,
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Art. 106. São sujeitas ao registro obrigutorioas correspondenctas
do servíçn postal,contendo:

1°, valores encontrados cru cartas ou caixas do Correio';
2°, objcctos de. correspondencia.franqueados com sellos servidos,

falsos ou falsificados;
3'\, correspondcnctas suspeitas' de.conterem obtectos prohibidos, OH

sujeitos a direitos de alfandega ;
4':','autos lavrados nas repartições postacs em' virtude :de falta

de objectos registrados, das listas dos ditos objectos ou dos outros
documentos que .os deviam acompanhar. .

Art. la? Si nas repartições de', destino -chezarcrn quaesquer cor
respondcnctas. -registradas, não ou ..insufficíenternente franqueadas ou
acondicionadas de modo contrario ao disposto neste -Regulamento ou
em qnacsquer Instrucções, serão entregues aos respectivos destinatários,
lavrando-se auto do occorrído, para punição doresponsavel pela irre
gularídade.

" Paragrapho uníco. Dascorrespondencias não franqueadas' ou
insutftcienres, serão organizadas relações assígnadas .pelos conferente.">
e visadas pelo chefe de turma, mencionando as 'importancias devidas.

CAPITULO VII

no RECj,;rmIEXTO, CO:\FERENClA, DISTRIBCIÇXO, EXPEÓIÇXQ, J~ErOUrç"o,

HEEXI'EDIÇ:\.O DE CORRESPO:\DF,:,\CI;\S E ~L\LAS

'8,' Art. I08. O recebimento da correspondencia ordinária poderá ser
feito em qualquer hora do dia ou da noite em caixas postaes, que
serão colIocadas :

1°, ,em todas as repartições postaes sedentárias e ambulantes;
2°, em ruas das cidades e outras localidades onde houver serviço

urbano; na área dos distríctos ruraes, onde houver agencia ou ponto
de venda de sellos e nos edifícios e estabelecimentos publicos c estações
das. estradas de ferro, com indicação das horas das respectivas
collectas :

3'\ nos paquetes em que houver agente embarcado ,;
'4" em todos os pontos, onde as necessidades do serviço e as con

vcnícncías 'publicas o ,exigirem.
Páragrapho uníco. -Além das caixas; de que trata este artigo.Jia

verá no interior elas repartições postaes de maior movimento as 'caixas
necessarías para facilitar a eollecta das correspondencias.

Art. 109. De accórdo com as convcniencias do cornmercio 'e do
publico em geral, serão marcadas pelos administradoresç sub-admi
nistradores e Agentes as horas durante as quaes.as repartições postaes
estarão' abertas. . ,,". ,. '. '

Art 110, Em todas as repartlcõcs do Correio serão affíxados an
núncios com indicação dos. dias e horas .das partidas ,e Cllegad:ls das
malas e bem assim da procedencia e destino das mesmas.
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Art. I I I. A conferencia divide-se em conferencia de malas c de
corrcspcndcnclas.

§ I. o Conferencias de malas é o confronto da sua quantidade, nu
meração e qualidade com as declarações constantes elas guias ou notas
que as acompanharem e bem assim o exame do seu estado e dos res
pectivos fechos na occasião do recebimento e na presença do portado r .

§ 3. o Conferencia da correspondencia é o exame de todos os objectos
contidos nas malas afim se verificar o seu acondicionamento e estado,
se foram observadas as formalidades regulamentares e' bem assim o
confronto da quantidade e natureza dos mesmos objcctos com a menção
feita nos documentos que devem acompanhaI-os.

§ 3.° São competentes para o recebimento c conferencia de malas
a) nas administrações, sub-administrações, succursaes e Correios

Ambulantes os respectivos çhefcs de turma;
b) nas agencias de Ia e 3 a classes c nas de 3ll. que tiverem ajudantes,

os agentes, e seus ajudantes j
c) nas outras ngcncías , os respectivos agentes ;
d) nos carros das estradas de ferro os conductores ou encarregados

desse serviço.

§ 4. ° São competentes para a conferencia de corrcspondencías:
a) nas Administrações, Sub-Administrações, Succursaes e Correios

Ambulantes, dois empregados previamente designados;
b) nas agencias de In C 3" classes, os respectivos agentes e seus

ajudantes j
c) na outras agencias, o agente na presença do portador da

mala.
Art~ t rz . A falta de mala ou de documento quc.deva acompu

nhal-a ou á correspondencia, a ausencia de algum objecto mencionado
em qualquer dos documentos, assim como a existencia de indicias de
violação nas malas ou corrcsponocacías , dará lagar a auto circumsfan
ciado em livro especial que para esse fim terão todas as repartições
postaes.

Paragrapho unico. De todo auto lavrado será extrahida cópia au
thcntlca para ser enviada ao Correio de origem com o fecho c despojos
da mala em que se notar a irregularidade.

ArL I 13. Além do auto, de que trata o artigo anterior, serão 01'
gallizal:tlos documentos subsidiários, quando faltarem taes documentos, c
bem assim boletim de rectiücação que scra sempre expedido quando
houver incxactidão ou preterição de formalidades regulamentares.

Art. 114. A distribuição das corrcspondencías será feita nas repar-
tições ou nos domlcilios ,

§ I. ° Serão distribuidas nas repartições :

i-, as dos assignantes ;
2,0, as de posta restante e as apprehendidas ;
3°, as registradas com valor declarado, salvo cxccpções autortzaoas

pelo Dlrecror Geral.

o2. o Nos domilicios - nos dísrrktos urbanos C suburbanos:
+0, as urbanas;
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']0, as do interior e exterior da Republica , ordinarias c regis
tradas ;

')0, as expressas;
4°, os registrados com valor declarado, nas localidades designadas

pelo Directcr Geral.

~ 3. c Nos dísrnctos ruraes:

1°, ~IS urbanas;
'J Q

, as do interior e exterior da Hepublica , ordinárias ou regis
tradas,

Art. 115. Será considerado assiguante do Correio aquelle que
pagar a assígnatura de uma caixa especial, para ne11a ser exclusiva
mente lançada a sua correspondcncia, sob a firma commercial de qUG
fizer parte ou seu nome .individual.

Art. I 16. As assignaturas de caixa para esse fim serão tomadas no
Correio por semestres ou pelos mczes que faltarem para completal-os,
quando se tratar de assígnaturas novas, pagos adenntacamente e pela
fórma seguinte:

No Districto Federal, 20$; nas Administrações de 11\ classe e nas
agencias também de I" classe, 10$; nas outras Administrações, nas sub
Administrações e nas agencias onde houver distribuição domiciliaria, 5$,
ficandoo assignante responsaveI pela chave.

~ LO Cada chave sobresaleute custará a quantia de 4$000.
S 2° Nas caixas dos assígnantes nenhuma outra correspondencía

será lançada além da da respectiva firma commercial ou de cada um dos
socíos individualmente.

~ '3.° A correspondencia de assignantes será retirada. das caixas pelos
destinatarios ou seus empregados por meio da chave respectiva, sem
intervenção do pessoal do Correio.

Art. I i 7 . Para os efleitos da entrega de correspondencia registrada
COI~l valor declarado, consideram-se representantes legaes do destina
tano :

1°, os procuradores para esse fim especialmente autorizados;
3°, Os syndícos, administradores e liquidantes de massas fallidas,

para as correspondencias commerciaes do fali ido ;
3°, O cabeça de casal sobrevivente e na falta, o inventariante,

cmquanto durar o inventario, para as-correspondcncias do fallecido ;
4", os paes, para as correspondencías dos filhos menores j
.s", os tutores c curadores, para as correspondcucías dos orphâos e

dos mterdícros, em virtude de sentença motivada por incapacidade
mental.

Paragrapho unico. Para a entrega da correspondenci» apprehendida
ou registrada com valor declarado, as Repartições das localidades onde
houver distribuição domiciliaria, expedirão avisos entregues mediante
recibo aos destinatarios para virem recebei-a no Correio, salvo quando
houver entrega de valores a domicilio,

Art. ! 18 Os destinatarios, no aeto ele receberem as corresponden
cias reg-istradas com valor declarado, deverão examinar o estado elo
fecho das cartas Oll encommendas, abril-as sem dilacerai-as, em presença



,.,."
lu'j, ACTCis uo PODEH I~XECUTlVO

do empregado ou agente de quem as 'receberem, e verificando-se que o
valor foi, no todo ou em parte, subtrahido, lavrar-se-há immediatamcntc
um auto, do qual constará tambem si havia ou não indicias de violação
e quaes, juntando-se ao mesmo autoo envolucro do, objccto. o auto
será asstgnado pelo empregado ou agente, pelo destinatario e .por uma
ou mais testemunhassi as houver na occasião, cumprindo além disto ao
destinatario mencionar no recibo a falta 'do valor 'no todo ou em
parte.

Paragrapho unico.Nenhuma reclamação será acceita com a prete
rição dessas formalidades.

Art. I19. Nas administrações, sub-administrações,succllJ'saes e
Agencias de grande movimento de correspondcncia, as distribuições de
correspondencia urbana serão feitas logo que for possivel por carteiros
privativos de tal serviço, em horas' certas e conhecidas do publico e
sempre em numero correspondente ao das collectas, afim de não ser
demorada a entrega.

Art. 120. Não haverá nas outras Repartições carteiros privativos
para a distribuição da correspondencia urbana, a qual será feita conjuu
ctamente com a demais correspondencia, sendoem talcaso as collcctas
das caixas feitas a horas de poder aproveitar as sahídas dos carteiros para
a distribuição da correspondencía geral.

Art. 121. A correspondencia será levada aos domiciliosem todos os
lagares cuja população exccderde.ç.oco habitantes e para iaso.vdíaria
mente, haverá, na Capital Federal e seus suburbios e nas capítaes dos
Estados, ao menos tres distribuições .e duas nas outras localidades; todas'
em horas ~~rtas c conhecidas do publico.

Paragrapho único. Para regularidade da distribuição aáreade cada
localidade será dividida em districtos postaes.

Art. 122. Nas repartições de grande movimento, onde houver dis
tribuição urbana por carteiros privativos, a da correspondencía.do 'inte
ríor e exterior no caso de.aflluencia de serviço poderá ser demorada até
meia hora alémda marcada, afim de que não fique para a distribuição se
guinte.

Art. '123. Nos quarteís, hospitaes, pdsões,asylos,cstabelecimentos
publicas e particulares em geral, em qualquer lagar onde oaccesso fôr
defeso ou difficil, a distribuição será feita lançando-se a corréspondencia
em uma caixa que, para tal fim, esses estabelecimentos deverão ter na
porta ou saguão de entrada. Quando os 'chefes, directores, administra
dores, gerentes ou propríetaríos dos indicados cstabclecimentos rccu
sarem collocar uma caixa pata aquelle fio), a correspondencia ficará no
Correio até ser reclamada pelos destínatarios , .

Art. 124. Nas localidades onde não houver serviço de distribuição
nos domicilias, a correspondencia será 'classificada em ordem alphabetica
para ser entregue a quem devidamente a reclamar e nunca mediante
chamada dos' destinatários, excepto quando se tratar de correspondencía
de posta-restante.

Art. 125. A correspondencia 'simplesmente registrada poderá: ser
entregue no Correio ou nos domicílios, mas aos proprios destíuatarros,
a seus representantes legaes ou pessoas '(I, quem para isso ellcs autori
zarem por escrtpto.



Art. 126. Em todas as repartições, ,postaes'haverá indicadores em
que qualquer-pessoa possa fazer inscrever seu-nome e indicarseu domi
cilio afim de facilitar a distribuição da corrcspondcncia.

Art. 127. A expedição das correspondcncias será .fcita.pela linha
mais accelerada, salvo o caso em que venha indicada outra por onde de
seje o remettentc 'se. envie a sua 'correspondenda, e essa, indicação só
deixará de ser respeitada quando o navio ou qualquer outro vchiculo
citado não sahir ou não conduzir malas.

Art. 128. As administrações, suo-administrações, succursaes c
auencias de I" classe, e Correios ambulantes nas malas endereçadas a
ó~tra repartição, expedirão ,1S correspondencias nos seguintes maços,
devidamente rotulados:

r». Correspondcncia expressa;
2°. Destinadas á distribuição domiciliaria- no lagar do destino da

mala;
30

• Corrcspondencla de transito;
40. Corresponocncta não e insufficientemente franqueada;
5°,. Correspondcncia devolvenda j
6°. Correspondencia de refugo.
Art. 129. São devolvidas ás repartições de procedencla :
rv., As correspondencias officiaes que não puderem ser .entregues

nas localidades de destino ás autoridades a quem tiverem sido dirigidas;
. 2°. As corrcspondencíasparticulares, excepto as que devam ser re
tidas, .que .não puderem ou não devam -ser dístribuidas ou reexpedidas
e as comendcreços incompletos Ou errados,' a Iapls ou em inlciaes,
salvo quando estes ultimos indicarem ma e numero da casa do destina
tarío.ou caixa onde deva ser entregue;

3Q
• As correspondencías recusadas pelos destinatários por qualquer

motivo, excepto o de suspeita' de violação;
4°. As correeponcencías. com endereço a individues que se achem

ausentes em Iognr desconhecido;
SI) . .05 avisos de recebimento, na primeiramala, desde que se achem

devidamente assíguados pelos dcstlnatarios das correspondencias .

Art. 1:)0. Todas as correspondencías devolvidas , quando não
houver motivo para apprehensão, serão imtuediatamente entregues aos
remettentes quando. nas sobrecartas, cintas, endereços ou' notas autorí
zadas, houver indicação de seus nomes.

AtL 13I. Serão reexpedldas as correspondcncias officiaes, partí
culares, .ordinarias -ou registradas, com ou sem valor declarado, remet
tidas prra autoridades ou mdivíduos ausentes, si. as localidades em que
estiverem' ou suas novas resídencias forem conhecidas.

Art. 1;)3. A devolução e a reexpedição das corrcsponaencras re
gistradas 'ou não, e das cartas com valor declarado, serão gratuitas;
exepto ;

I. o Para as que tendo sido entregues nos domicilies .indica dos nas
mesmas voltarem ao Correio dirigidas a outro destino, as qu.aes serão
novamente franqueadas e, quando não 9 tenham sido, serão consi
deradas- como não franqueadas;

2'. o Para as correspondencías ordinárias ou. registradas -e para as
cartas e enconimendas com valor declarado, quando tendo sido apre-
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sentadas com endereço incompleto ou errado c depois de entregues
aos .remettentes, forem de novo confiadas ao 'Correio, com 'o endereço
completo ou rcctificado, as quaes flcam sujeitas a novo ,franqueamento
e taxa de registro.

Art. 133. A expedição, devolução e reexpedição das correspon
dencias serão feitas em malas directas, de transito ou a descoberto .

CAPITULO VIII

bA PROPRIEDADE DA CORHESPO?>iDE:\CIA E DO REFUGO

Art. 134. A correspondencia postal de qualquer natureza ou classe
constitue materia de uma propiedade sui generis, desde o momento
em que é postada nas caixas ou estações do Correio, durante a estada
e o transito nas repartições e nas malas, até ao acto da entrega ao des
tinatario c ainda depois de cahida em refugo até amamento do con
sumo ou da prescripção.

Art. 135. Todo e qualquer objecto de correspondencia, depois de
postado e emquanto não for entregue ao destinatario, pertence ao
remettente.

Art. 136. Ao 'rcmettcnte assiste o direito, provada a sua iden
tidade e mediante formalidades e condições da garantia dosigillo da
correspondencia, de retiral-a do Correio, suspender a expedição ou
a entreg-a ao destinatário, alterar ou rcctificar os respectivos endereços
c reclarital-a do refugo, até o momento de ser consumida ou emquanto
não estiver prescripta ,

Art. 137. O serviço denominado de refugo comprehende o pro
cesso das correspoudencias devolvendas, retidas e do refugo definitivo.

Art. 138. Não lia refugo oflicial.A correspondencia desta 'natu
reza, quando não possa ser entregue aos destinatarios, será ímme
diatamente enviada ás autoridades ou repartições remettentes, com
declaração expressa do motivo da devolução.

Art. 139. Qs objectos de correspondencia podem cahir em refugo
nas repartições de origem ou nas de destino.

AI"t. 140. Cabem em refugo nas repartições de origem as corre
spondencias que não possam ou não devam ser expedidas ou distribuidas
por conterem objectos prohibidos, não estarem franqueadas ou acondí
danadas de modo estabelecido neste Regulamento ou em quaesquer in
strucçõcs, ou por trazerem endereços incompletos, illegiveis ou conterem
palavras indecentes, injuriosas, ameaçadoras, obscenas, ou contrarias á
ordem publica.

Paragrapho unico. Taes correspondencias são denominadas '- Re
tidas.

Ar1. 141. As corrcspondencias retidas serão:I'" restituídas aos rerncttentcs - as que possam ser, quanco cs
tejam seus nomes externamente indicados ou quando aquellcs provem a
sua propriedade pelo modo que for estabclccido ;
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:;0, inutilizadas - quando contenham substancias explosivas in
flammavcis, fétidasou nauseabundas, desenhos, arteíactos ou publicações
obscenas e ainda as com endereços Indecentes, injuriosos ameaçadores,
obscenos ou contrarias á ordem'publica.

3°. apprchendidas c multadas - quando contenham valores sem
declaração e obje-tos sujeitos a direitos aduaneiros ou não penniuldos.

Art. 142. Cahcm em refugo nas repartições de destino as corre
spondcnclas endereçadas a pessoas ausentes ou fallecidas, as que não
sejam reclamadas dentro do prazo regulamentar, as recusadas pelos dcs
tínatarios e as dirigidas a firmas commerciacs ou sociedades cxtinctas,
e ainda ás que, apezar da vigilancia do Correio de origem, hajam sido
expedidas sem reunir as condições gentes ou especiaes de seu acondi
cionamento ou outras estabelecidas neste Regulamento ou em quaes
quer instrucçõcs.

Art. 143. As corrcspondencias de que trata o artig:o antecedente
serão :

1°, devolvidas. aos correios de - origem, as que não possam por
qualquer motivo ser entregues aos respectivos destinatários (5aO:l3 de
volvcndas) ;3'''' inutilizadas -as que contenham substaucias explosivas, inllam
mavcis, fétidas ou nauseabundas, desenhos ou publicações obscenos e
as com endereços ou dizeres indecentes, injuriosos, ameaçadores,
obscenos ou 'contrarias á ordem publica ; ,

3°, apprehendidas e multadas - asCJuc contenham valores não de
clarados ou não permittídos ou objcctos sujeitos a direitos de Alfandega.

Art 144. O refugo definitivo só pó.íe existir nos correios de
origlin das correspondenclas, onde deverá permanecer tres mexes, c
será constituído pelos objcctos retidos ou que não devam ser restituídos
aos remcttentes.

Art. 145. As correspondenoas devolvidas, quando chegarem aos
correios de procedencia, serão restituidas aos _remettentes cujos nomes
"estiverem exteriormente indicados ou si aquelles provarem a sua
propriedade pelos meios que forem estabelecidos. "

Art. 146. ::\0 principio dos mezes de janeiro, abril, julho e ou
tubro as agencias e succursacs enviarão ás administrações ou sub
administrações a que estiverem subordinadas os objcctos de refugo
definitivo, que tiverem ahi permanecido durante tres mezes,

Nas administrações e sub-adrninistracões taes objectos serão
submettldos a exame de empregados escolhidos especialmente para
este serviço.

Art. LJ-7. As correspondencias .cahidas em refugo, não ou insuf
ficientemcntc franqueadas, não serão entregues aos remettcntes sem
que estes paguem as taxas devidas. ~

Art. 14Cl. Aos rcmettentes de corrcspondeuctas de franqueamento
obrígutorio, quando estiverem ellas não ou insufficientemente fran
queadas, de, correspondencías com dimcnsüesc peso superiores aos
estabelecidos c das que não preencham ,)S condições geraes ou cspectacs
do seu acondicionamento, c bem 'assim de encouuriéndas posta-es en
contrarías nas caixas postaes, enviará o Correio um avíso ,para que
venham retiral-as, c si no prazo' de tres mezcs não forem reclamadas

Poder Executivo - 1()OQ- VaI. 11. r
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serão consumidas ou vendidas, segundo 0,12<1S0, sendo o producto lí
quido recolhido aos cofres publicas como renda aventual.

Art. 149. As correspondencías que os rernettentes retirarem uu as
que não preencherem as condições geraes ou espccíacs de seu acon
dicionamento c bem assim as encommendas encontradas nas caixas
postacs, só poderão ser de novo recebidas no Correio, si preencherem
as condições de seu recebimento e si os,rcmettentes pagarem integral
mente nova taxa e premio, como si fossem postadas pela primeira vez.

Art. ISO. Nos ultimas dias dos mezes de março, junho, setembro
e dezembro 1C cada anuo, nas administrações, c sub-administrações
e por .uma commissão designada pelo administrador, ou sub-admi
nistrador serão os refugos dífinitivos do trimestre anterior tratados do
modo seguinte:

[0, as cartas e cartas-bilhetes, ordinárias ou registradas, com ou
sem valor, depois de abertas e não lidas, serão, bem como os bilhetes
postacs. consumidas, exepto as que contiverem valores ou documentos',
as quaes serão novamente fechadas, tomando-se nota do nome do
rcmettente, afim de ser convidado a recebei-as mediante recibo, pagas
por elle as multas a que estiverem sujeitas taes correspondencias:

2°, os manuscripros serão apartados; os de importancia ficarão ar
chivados durante um anno e os outros consumidos; si, depois daqnelle
prazo, os manuscriptos archivados não forem reclamados, pertencerão á
União, sendo entregues ao departamento da administração publica a
que possam interessar:

3(1, os impressos, jornaes, amostras e encommendas serão igual
mente apartados; os que tiverem valor venal serão vendidos por meio
de concurçencia publica e os que não tiverem serão consumidos.

Art. I 5I. O direito do remettcnte prescreve decorrido o prazo de
um ánno, a contar da data do edital convidando-o para retirar suas cor
respondancías e bem assim o producto da venda de encommendas.

§ 1.(1 Os valores não reclamados naquelle prazo serão escripturados
como renda eventual da União, si não forem procurados dentro de
cinco annos.

§ '2.0 As encomruendas de fácil deterioração, cabidas em refugo,
serão vendidas no prazo de oito dias e as que não estiverem nessas con
dições' no de 30 dias.

CAPITULO IX

DAS RECLAMAÇÕE..C; E INFORMAÇÕES

Art. 152. As reclamações ou queixas contra oscrvtço postal ou
contra os empregados do Correio serãoobrigatoriamcnte recebidas,
quando forem 'apresentadas por algum dos meios, seguintes. :

i'', escríptas, assignadas e datadas, em livro especial de reclamações
que haverá em todas as repartições do Correio, á disposição de quem
quizer fazer qualquer reclamação ou queixa;



~", em carta datada c assignada, registrada, si não for possivcl cn
trccat-n em mão ao director geral, administradores, sub-administradores,'
ao'~ntes e chefes de succursaes e de servico:

n Art. 1.13. Si os reclamantes tiverem ele entregar quaesquer
documentos ao chefe da repartição ou do serviço, e bem assim 'quando
apresentarem testemunhas para fundamentar suas reclamações ou queixas
c facilitar as' averiuuações, entregarão o documento ou documentos, dos
quaes lhes serão dados recibos, c indicarão os nomes das testemunhas,
suas profissões c residencias .
, Art. 1 :=i4. As reclamações ou queixas elevem ser fundamentadas

com todos os esclarecimentos e particularidades que facilitem as averi
guações e sua prompta solução.

. Art. I 55. Si o reclamante não souber ou não puder escrever 1 po
derá alg'uem fazer a reclamação escrípta no livro ou por carta a seu
rogo, comtanto que não seja empregado do Correio ou encarregado do
serviço postal.

Art. J56. As reclamações ou queixas feitas por carta particular ou
pela imprensa, na parte editorial dos jornaes ou nas publicações solici
tadas, assignada pelos reclamantes ou queixosos, serão tomadas em con
sideração, segundo a 'natureza e gravidade do facto. As queixas ou re
clamações anonymas de qualquer ordem não serão attendídas ,

Art. -I 57. Com os esclarecimentos fornecidos pelos reclamantes
serâo vimmediatamentc iniciadas as 'averiguações, sendo, quando neces
sario, remettid::1S cópias authenticas das reclamações ou queixas, dos
documentos, si os houver, ~ informações colhidas, si fór coveníentc, ás
Repartições ou empregados interessados na solução dellas, quer se trate
de correspondencias ou valores, quer de queixas contra o pessoal na
execução de serviços. O resultado infructnoso ou não será communicado
ao reclamante, quando conhecida a resíôencia.

Art. 158. São informações obrígatorias :

r", indicação do nome dos empregados que executarem os serviços
sobre os quaes recaiam as reclamações ou queixas;

2\ declaracão do conceito em que são tidos os citados empregados .
3(\, reíerencia de ter ou não concorrido facto igual Ou recI~maçt\~

de outra natureza contra os empregados de que se tratar.
Art. I59. Nenhum empregado é dispensado, sob qualquer pretexto,

de. dar expediente prompto ás reclamações ou queixas, quacsquer que
sejam os fundamentos destas, Ou esquivar-se do mesmo modo de dar as
informações que lhe forem ordenadas, c em termos convenientes sob
pena de desobediencia formal. J

Art. r60. No principio de cada mez todas as repartições postacs
organizarão uma relação das reclamações nellas havidas durante o mez
autenor , com ou sem solução, que será indicada, e a.remetterão ás ad
ministrações ou sub-administrações, quando feitas nas agencias ou sue
cursaes a cllas subordinadas.tafim de que aqucllas organizem por sua vez
o quadro estatístico mensal das reclamações Oll queixas havidas, resol
vidas ou não, c o remettam , tambcm mensalmente, á Directoria Geral
dos Correios, paTa que esta organize o quadro geral c annual da esta-:
tistica deste serviço.
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CAPITULO X

.\1"1. i ót • O transporte das malas do Correio c de corrcspondcncíns
scrú feito;

,~ 1". N<lS linhas terrestres:

i'', por estafetas a pú, a Cavalia ou em veluculos apropriados;
2°, em carros esrecíacs ou em vagões ordinários de estrada de terra,

por conductorcs .

~ 2". Nas linhas fluviaes c maritimas :

t", pelas embarcacões braaileiras de qualquer classe, subvencionadas
ou não, l\ vela ou a vapor, mercantes ou de guerra;

2\ pelos vapores estrangeiros pertencentes a emprezas ou compa
nhies, subvencionadas ou não pelo Governo da União Ou dos Estados,
que tiverem contractado qualquer serviço ou fizerem viagens regulares
entre os portos do Braztl e de paixcs estrangeiros.

')", pelos vapores estrangeiros que obtiverem patentes de paquetes
c via~iarcll1 regularmente entre portos brazilciros.

Art. l(j}. No caso do n. I do § [o do artig-o antecedente, o ser
viço será pago pela União, contractado por linhas, mediante concurren
cia publica, ou .feito por administração, conforme mais convier ao ínte
ressc dJS repartições postaes ; e, no caso do n . J do referido paragrapho
e artigo, o tr~nsporte de malas será gratuito e obrigatorio, sem limite de
peso c dimensões, nas estradas de ferro nacionaes e nas que tenham ga
rantias de juros da União ou dr,s Estados, as quaes serão obrigadas a for
nccer carros necessários e especiacs para os correios ambulantes, excepto
nas pertencentes a emprczas particulares sem aquelle favor, as quaes,
corntudo, deverão dar transporte gratuito em carros ordinários ás malas
e seus conductores e bem assim aos empregados do Correio, quando em
serviço da Reparüçao.

Paragrapho unico , O Director Geral dos Correios e o inspector
geral terão passe de livre transito em todas as linhas ferreas, nas de
carris, de navegação e outras do Governo ou por este subvencionadas c
Os iuspcctores rectouaca sómcntc nas zonas respectivas.

Ar1. 163_ Nos casos dos ns. I, 2 e 3 do ~ 2 0 do art. r6I, O, tran
sporte de malas será gratuito e obrígarono, sem limites de peso c dimen
sões.

Art I 64. Além das obrigações acima estabelecidas para as estradas
de ferro de emprezas particulares sem.garantias de juros, são estas ainda
obrigadas, quando o Governo ou o director geral julgar conveniente,
a estabelecer e111 suas linhas o serviço postal, ambulante, a dar tracçâo
zratuítn c obrigatoria aos carros do Correio que, em tacs casos, serão
fornecidos ú custa 1t1:1 Uni<10.

_'\1'1. lhS. A guarda e responsabilidade das malas nas linhas fluviaes
mnritimns cabe:

I'), nos navios de g'ucrra, aos rommtssm-ios :
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1°, nos paquetes e vapores brazilciros, aos commandantes, quando
a bordo não houver agentes embarcados;

3°, nos paquetes e vapores estrangeiros, aos cornmandantes, quando
a bordo não houver agentes embarcados encarregados especialmente
deste serviço;

4°, nos navios mercantes a vela ou outras embarcações, aos capi
tães ou mestres.

Art. 166. Os donos, agentes ou consiguatarios, capitães ou mestres
de navios mercantes, a vela ali a vapor, ali de outras embarcações bra
xileiras ou estrangeiras, que ti verem de sahir de uns para outros portos
do Brazil, participarão ú repartíçao postal da localidade, até ao meio dia
da véspera da partida ou em prazo mais curto, quando a demora nos
portos jór de menos de 24 horas, entre a chegada e a partida, a hora em
que tiverem de sahir no dia seguinte e indicarão quaes os portos de
destino e os de escala.

§ I. o No caso de transfercncia de partida, a COlll11111IÜCação respc
ctiva deve ser entregue ao Correio pelo menos duas horas antes da
marcada anteriormente para a sahida, salvo caso de força maior, devi
damente provado.

S 3.0 Ficam dispensadas deste prazo as embarcações que entrarem
arribadas para receber c':11'v<10 ou para quacsquer outros fins e que ti
verem de sahir no mesmo dia.

Art. 167. Igual declaração u do artigo anterior e pela mesma
fórma deverão fazer os cornmissarios dos navios de guerra naciouaes,
quando tiverem de partir de uns para outros portos do Brazil, excepto
quando levarem - carta de prego ~- ou não mediarem mais de 24 horas
entre a ordem da partida e a hora fixada para sahida do navio.

Art IÔS. Quando o navio que conduzir malas voltar, por causa
de força maior, ao porto de onde sahir, deverá o mestre, capitão, com
mandante ou commissario, si o navio ror de guerra, entregal-as irnme
diatamente ao correio da localidade, si o mesmo navio não as puder
mais transportar ou si a transmissão deltas puder ser feita por outro
com menos demora.

Art. 169. Os agentes e consignatários de emprezas estrangeiras de
navegação, que se incumbirem do transporte de malas, deverão com
munícar ao Correto, COm a maior anteccdencia possível, a data provável
da chegada dos vapores c.Togo que elles cheguem ao porto, O dia 'c a
hora da partida, observadas as disposições do art. J66.

Art. 170. A entrega das malas a expedir poderá ser feita a bordo
ou nas repartições, a juizo da dircctoria, aos commanclantes, commís
sarins , capitães) mestres ou agentes embarcados.

Art. 171. A entrega das malas transportadas por embarcações
nacionaes ou estrangeiras poderá ser feita, a bordo, aos empregados
do Correio incumbidos de conduzil-as para terra ou directamente nas
repartições postaes, sem que transitem pelas agencias, escriptorios de
navegação ou de consignação, ou, em geral, por quacsqucr outros
Jogares estranhos ao Correio.

Art. 172. As malas transportadas por navios de guerra brazileiros
serão entregues directamcnte ao Correio.

Art J73. A entrega das malas será sempre feita mediante recibo.



ArL I7'I. As 111a1<ls transportadas por embarcações nacionacs ou
estrangeiras, que chegarem aos portos do Brazil e ficaremimpe(j.ida~

por motivo de quarentena ou de moléstia a bordo, serão confiadas JOS
empregados da Inspectoria de Saneie dos Portos, os qnaes providen
ciarão sobre o desembarque dcllas, para, nos lazarctos ou nas estações
da inspectoria, serem abertas na presença de um empregado postal ~

pelo menos, c, desinfectadas as corrcepondcncías que contiverem,
entregues ao Correio.

Art., '175. Os conductores de malas c estafetas não poderão por mo
tivo algum ser embaraçados no seu transito, e, quando cornmctterern
crime pelo qual devam ser presos, a autoridade que decretar a prisão ,
si no lagar não houver repartição postal, providenciará com urgencta
para que as malas sigam com segurança e presteza ate a agencia mais
próxima, que do mesmo modo deverá providenciar para que cücs
heguern ao seu destino.

Ar1. 176. Os estafetas em serviço poderão andar armados e rece
berão das autoridades dos logares por onde passarem todo' auxilio,
inclusive o pecuniário, por conta do Correio, quando necessário parti
o desempenho de seus deveres.

Art. 177. As autoridades civis e militares, nos casos ele accidente
no transporte de malas, silo 'obrigadas a prestar todo o aUXJllO aos
empregados elo Correio ou encarregados deste serviço sempre que por
clles O auxilio lhes seja requisitado.

Art. 178. Os empregados do Correio, encarregados do serviço
marítimo de recebimento 'ele malas a bordo das embarcações naciouacs
ou estrang-eiras, tccm o direito de entrar nas ditas embarcações simul
.nneameute com a visita da Alfandegu.

CAPITULO XI

PEIHIUTAÇÃO DE :\ul\IERARJO

Vltles poslaes

Art. 179. As repartições do Correio devidamente autorizadas en
carregam-se oa permutação de numerano por meio de vales cncqncs
postaes. . .

Art. i.So , O vale é um titulo. isento de imposto de sello, emittido
por uma repartição postal á vista do deposito de uma quantia, feito na
mesma repartição para ser paga em outra.

An. t Sr . Os vales são ordinarios ou de serviço, sendo estes sempre
nominaes e aquelles nomínaes OH ao portador.

~ 1. 0 Ordtnarics 5:10 os emittidos á requisição de particulares.
S 2-. o Olllci.'tcs ou ele serviço são os emittidos para transferir fundos

as reparuçõcs publicas da União. e dos Estados ou para pag'amcnto ele
vencimentos, ajuda de custo, despezas ele transporte e outras que devam
ser pagas pelo Correio. _

§ 3.oNo1!~inaes, os tornados a favor de certa pessoa, corporacao,
estabelecimento, entpreza op sociedade nominalmente ôesrgnada.



~ 4.1) Ao portador, quando deva ser pago a quem o apresentar.
Art. ]82. Somente os vales nominaes podem ser transmittidos

pelo tclegrapho e neste caso tomarão o nome de tetegrapbícos.
Art. 183. O valor máximo de cada vale nominal será de: '2:000$,

quando tiver de ser feito na directoría , administrações c snb-admnis
trações; de I :000$", nas agencias de I a classe; de 500$, nas succursacs
e agencias de 2& classe : e de 200$, nas agencias de 3;' classe autori
zadas e cujas rendas comportarem esse serviço.

Art. 184. Para os vales ao portador e para os telegraphos O valor
maximo será o seguinte, conforme a repartição pagadora: 500$, nas
administrações de r" e c" classes; 200$ nas outras administrações e
sub-administrações ; 100$ nas succursnes e agencias de la classe e 50$
nas de 2" e 3"' classes.

Art. 185. Não ha limite de quantia para os vales de serviço.
Art. ]86. O limite mínimo da emissão para qualquer vale será de

ioo réis em dinheiro, devendo <15 fracções dessa moeda ser representadas
por seBos ordinarios.

Art. 187. São incumbidos da emissão e pagamento de vales ou
cheques: na dírectoria, nas administrações, sub-administrações e
agencias de Ia. classe, os respectivos thesoureiros ; nas succursaes, o
fiel ou representante do thesoureiro da repartição de que dependerem
as ditas succursaes: nas agencias de 2"'\e S" classes, os agentes.

Art. 1GB. As quantias confiadas ao Correio para a emissão de vales
ou cheques postaes serão comprovadas por ( sclIos de deposíto » adhe
ridos á formula do vale e que serão utilizados pela repartição pagadora
no acto do pagamento.

Art. lUg. Os tomadores de vales - nominaes - ou - ao 'portador
- p<fg'arão um premio, na fórma da seguinte tabella :

Até 25$000 $300
» 50$000 $600
» 100$000 1$000

150$000 1$5°0

" 2CXJ$00o 2~(XlO
» 30 0$0 00 2, 500
» 400$000 3$UOO

soo$ooo 3$500
600$000 4$000

" 700$000 4$5°0
» Boo$ooo 5~00O

900$000 5 '500
" I .ooogooo 6$000

e assim por deante, accrescendo $500 por 100$ ou Iracção desta quantia.
Ar1.. 190. Os vales tclegraphícos, além dos premias do artigo an~

tecedente, estão sujeitos á taxa do telegramma a transmittir, de accõrdo
com a tabelln respectiva.

ArL 191. Os premias dos vales serão pagos pelos tomadores no
acto da requisição, em sellos ordinarios ou offlciaes, conforme se tratar
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de vales ordinários ou de serviço, a que serão adheridos a fórmula do
vale.

Paragrapho uníco. Os vales ernittidos pelo Correio para o seu ser
viço estão isentos de qualquer premio ou taxa.

Art. 193. Si os vales forem cruittidos com a nota urgente para
serem entregues por <' expressos » nas localidades onde houver esse ser
viço, .os tomadores pagarão mais a .taxa relativa á correspondencia ex
pressa. E se estes exigirem que se lhes dê opportunamente um aviso de
recebimento pagarão ainda o premio fixo de roo réis, tudo em sellos
ordinários.

Art. lQ:). Aos tomadores de vales serão entregues no acto da
emissão recibos das quantias que depositarem, afim de que possam
documentar qualquer reclamação.

Art. 194. Logo depois de emittidos os vales, serão os respectivos
avisos de emissão registrados por conta dos tomadores, aos quaes se
dará um certificado.

Art. J95. Aos tomadores de vales ainda não pagos assiste o di
reito de sustar o pagamento e a entrega do aviso de emissão, assim
como modificar-lhes o endereço.

Art. 196. Não é permittida a emissão de vales a favor de pessoas
designadas por lettras, iniciacs ou nome que não individualize ou deter
mine o destinatario ; podem, porém, ser emittidos a favor de emprezas,
corporações, redacções ou administrações de jornaes, estabelecimentos
publicas ou particulares c firmas commcrciacs.

An. 197. t,i o tomador de um vale nominal ou .10 portador não
quizer declarar o seu nome ou uppellídos, serão taes indicações substi
tnidas por l.etras,iniciaes OH pela palavra - Anonymo -, podendo,
entretanto, aeixar na repartição a declaração de seu nome c residencia,
a qual será cscrtprasómcntc lia requisição e no recibo, para o elfeito de
reembolso, a que não terá direito si se recusar a lazer taes declarações.

Art. 198. Os vales postees emittidos de uma para outras repar
tições do Correio serão validos sómente até ao ultimo dia do quarto
rnez, a contar da data da emissão. Terminado este prazo, só poderão
ser pagos depois de revalidados, mediante requerimento do tomador ou
do cestinatario.

Paragrapho unico. Os vales comprehendidos neste artigo serão
devolvidos ás repartições emissoras, na primeira mala depois de expi
rado o prazo supracitado, salvo o caso de constar, no Correio do des
tino, pedido de revalidação.

Art. 199. A revalidação consiste na concessão de um novo período
de validade, igual ao primeiro, o qual pode ser successívamcnte reno
vado, dentro de UIll unno mediante novo premio pago pelo tomador ou
pelo destinatário, na reparticão emissora ou na de destino, por meio de
sellos ordinários, adheridos ao verso do vale ou do recibo da emissão,
no acto da revalidação.

Paragrapho unico. Quando a revalidação tôr motivada por falta de
Correio, as despesas correrão por conta do empregado responsável
pela falta.
. Art. 200. As importanclas dos vales não pagos prescrevem em
favor da Fazenda Naciopal no fim de cinco AnHOS a-contar da data da



ACTO~ DO 1"Ol)EH EXECI;TIVO

emissão ou da ultima revalidação. Este prazo, porém, fica interrompido
pelos processos ou reclamações escriptas, a respeito dos mesmos vales,
para os quaes o novo prazo de prescripcão começará a ser contado
da data da sentença final ou do despacho dctinitivo

Paragrapho unico. Correrão por conta do empregado responsave!
as dcspezas com o pagamento de vales prcscriptos por culpa do Correio.

Art. 201. Os vales de serviço serão emittidos em virtude de requi
sição especial com a declaração do 11m a que se destinam as respectivas
importanclas, data e assígnatura da autoridade requisitante.

Paragrapho unico , Só podem fazer taes requisições as autoridades
c funccionarios competentes para usarem o solto Official.

Art . 202. No caso de perda, extravio ou, iuutilização de um aviso
de vale postal nominal, terá o tomador direito a reembolso, que será
eflectuado depois da declaração do Correio de destino de que o pagamento
não foi feito, nem o será, devolvendo o "ale na primeira mata.

.S 1.0 Nos mesmos casos, o destinatário terá direito ao pagamento do
vale, também mediante requerimento, desde que a repartição emissora
ratifique o aviso de emissão.

2. 0 Si a perda, extravio ou.inutilizaçâo do vale Iór devida ao Cor
reio, ficará o destinatário isento do pagamento de novo premio e no
caso contrario será este pago por meio de scllos ordinarios, adheridos
ao respectivo requerimento.

§ 3. o Para os "ales ao portador só poderá haver reembolso.
§ 4. o Si o pedido de reembolso für feito em repartição que nrío seja

a emissora, o tomador fica sujeito ao onus do S 2° deste artigo.
Art. 203. O tomador de um vale poderá ser reembolsado na

prcpraa repartição emissora, apresentando o 11 viso de emissão, desde que
o vale ahi se ache.

Art. 204. Si o tomador ou desuuatar:o de um vale requerer, na
fôrma já estabelecida, que O pagamento seja feito em localidade diversa
daprimitiva, pagará para esse fim todas as dcspezas como si tivesse de
-er feita lima nova emissão.

Art 20S' Os "ales postaos ·· ..-norníuacs -c podem ser transferidos
por meio de - endosso -- no aviso de emissão c, neste caso, não serão
mais pagos aos primítivos destinatarios, excepto em virtude de novo
endosso.

SI. ° As pessoas em tavor de quem se effectuarem os endossos
passarão no aeto do pagamento os respectivos recibos nos proprtos vales.

~ 2. o As firmas dos endossantes, quando não conhecidas,de\'em
ser authenticadas por tabelliães ou consules, ali abonadas perante em
pregados incumbidos do pagamento dos vales, por qualquer dos meios
permíttidos em direito.

Art. 206. Os tomadores de vales postaes teern () direito direito ele
solicitar, juntando o recibo de emissão, a rectificação do nome do des
tinatario, ou pedir que o pagamento seja feito a outra pessoa, para O
que usarão de formula especial, adherindo um sello de ICO réis.

Art 2°7. Os "ales serão pagos mediante apresentação de aviso de
emissão que ficará junto ao vale com recibo assignado :

l°, nas administrações c succursaes ,- dentro de :q horas, não se
contando os dias feriados;
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2", nas sub-administrações e. agencias de I" classe >- dentro do
prazo de oito dias de vista e nas outras Agencias 80 de I;) dias, .

Art. 20S. Os vales nominacs serão pagos nas condições do artigo
antecedente :

t", ás pessoas a favor de quem forem eruittidos OH endossados, in
dicados por seus nomes, OLl a seus representantes legaes ;

2°, aos representantes de casas commerciacs ou emprezas, aos admi
nistradores, gerentes e proprietários de jornaes, aos funccionarios e di
rectores ou administradores de estabelecimentos públicos ou particulares,
quando os vales tiverem sido emittidos ou endossados a favor dessas
entidades.

Art. 209. Os vales ao portador serão pagos a quem os' apresentar,
sem outra formalidade alem do recibo do representante,

Art. cro. I\ão serão pagos os vales:
i'', que contiverem alterações no texto, raxura, entrelinha, palavra

ou palavras accrescentadas, emendadas ou riscadas;
2°, os que estiverem em díscordancias essenciaes com O aviso de

emissão respectiva ou quando este contiver algum dos vicias indicados
no n. I deste artigo;

3°, quando houver diffcrcnca de quantia entre a cscripta em alga
rismo e a representada pelos sellos de deposito adheridos ;

4°, depois de expirado o prazo da validade ou das revalidações;
5", quando 'a importancia não estiver representada por se1los de de

posito e as taxas por sellos ordínarios ou offíciaes ;

6°, qU<lJJdo os sellos já estiverem obliterados.
Art . :2I I. O pagamento dos vales, nas condições do artigo antece

dente, só poderá ser feito depois das devidas syndicancías, correndo as
despezas por conta de quem tiver dado causa ás irregularidades'.

Art. 2[2. Os empregados incumbidos da emissão c pagamento de
vales são responsáveis para com a repartição pelas quantias que elles
tenham indevidamente pago e pelos prejuízos resultantes dos erros na
emissão.

Art. :2 I 3. A emissão do vale telegraphtco será íeita pelo mesmo
processo empregado para os vales ordinários, applícando ás formulas
respectivas um carimbo com a indicação - Telegraphíco - em Icnras
grandas.

Art. 2 q. Feita a emissão será preenchida pelo empregado compe
tente a formula do tclegramma-valc para ser passado á Repartição pa
gadora.

Art·. 21':;. Pela primeira mala serão remettidos á referida repar
tição o vale e o aviso, este para ser devolvido na íórma ordínaría e
aquelle para ser junto ao recibo do destinatário depois de inutilizados
os seIlos de deposito.

Art. 216. A repartição pagadora do vale,recebendo 0- tele-o
gramma, preencherá em formula apropriada o recibo que deve ser
passado pelo destinatarío.

Art. 217. Cheques-postaes - são vales sem aviso de emissão, de
importancia fixa,pagavcis ao portador em todas as administrações,
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snb-adminístrações, succursaes c agencias autorizadas para emittir e
pagar vales,

Paragrapho uníco ..Esteserviço ficará a cargo dos funccionarlos
encarregados do serviço de vales.

Art. 218. Os chequcs-postaes serão das seg-uintes irnportancias
fixas: 1$, '2$, 5$, lü$ C20$OOU., " .'
, SI.o Serão impressos no estabelecimento encarregado do fabrico ele

sellos e formulas de franquia para o Correio e terão o formato, typo,
dizeres c: as cores determinadas pelo dírector gerál. '

§ 2,0 Serão postos em circulação, precedendo as mesmas fomiali
dades estabelecidas para emissão de sellos.

S 3·(l Cada categoria de chcques-postaes terá uma numeração se
guida a começar de um, indefinidamente, de modo que cada cheque
postal, COmo sígnal distinctivo em sua categoria, tenha um número de
ordem que lhe seja próprio, reproduzido no talão de onde ror desta
cado. A repetição desse numero será reputada uma falsificação de
vale .

.~ 4.(l Os cheques-postaes serão emittidos na ordem numérica rigo
rosa elos talões respectivos, sendo expressamente prohibido interromper
a scrtc de numeres dos cheques a emtttír.

Art. 219. Os tomadores de cheques-postaes pagarã,o em nume
ario, pela emissão de cada cheque, o premio estabelecido na sesruinte
abella: -

De 1$'10J a 5$ocu. 100 réis
5$')0') a \0$000. 200

» 10$10:) a 20$000. "00 »,)

Paragrapho unico. Os-tomadores de chequcs-postacs terão direito
a aviso de pagamento, pagando previamente mais IQO réis, represen
tados em sello adherido ao angulo esquerdo inferior do cheque,e,
neste caso, o empregado-que rízer a emissão escreverá no talão do'
cheque o nome e °domicilio elo tomador.

Art. 220. Quando qualquer pessoa pedir um ou mais cheqces, o
empregado encarreg-ado da emissão escreverá de modo milito legivel, de
seu próprio punho c por extenso em cada cheque, a data- da emissão,
applicando depois com tojo o cuidado o carimbo de data no cheque e no,
talão, destacando em seguida o cheque para entrcgal-o ao comprador,
mediante o pagamento do mesmo cheque edo premio devido'.

SI. o Os cheques, logo depois de emittidos, serão immediatarnente
registrados por conta dos tomadores com a declaração do valor, não
sendo este sujeito a nova porcentagem.

§ 2. o E' perrnittido a cada tomador comprar sem limites os cheques
de cada categoria de que necessitar.
. Art. 22!. O pagamento d~s cheques postaes só será effectuado em

VIsta da apresentação' do propno cheque.
Art. 332. Os cheques-postaes deverâo sernpresentados a paga

mente-no prazo de tres mezcs, a contar da data da emissão. Passado
este p-aao tacs cheques só serão pagos com o desconto de 25' (l/OI dentro
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do prazo de tres mezes, prazo este que poderá ser renovado até um
anno com o mesmo desconto trimestral.

Paragrapho unico. A importancia dos cheques depreciados será
escripturada como renda da União.

Art. 2'23. Os chcqucs-postaes apresentados a pagamento devem ser
minuciosamente examinados, afim de verificar-se a sua authenticidade.
Os empregados. examinarão especialmente as c6res, as vinhetas, a
fórma e dimensão dos numeras e outros característicos dos cheques
postaes.

Art. 224- Em caso de suspeita de fraude o empregado sustará o
pagamento, retendo o cheque-postal e dando um recibo ao portador do
mesmo, afim de remetter o cheque com uraencía c sob regístro á repar
tição emissora, acompanhado das observações em que se fundaram as
suspeitas.

Art. 225. Serão retidos do mesmo modo, afim de serem remettidos
á repartição emissora, os cheques deteriorados de modo a tornar-se
impossivel a verificação do numero de ordem, ou o valor do mesmo
cheque-postal e bem assim Os manchados ou rasgados, que não possam
ser adrnittidos como documento valioso para o eífcíto da conta
bilidade.

Art. 336. Quando os cheques-postacs apresentados a pagamento
estiverem nas condições do artigo anterior, o portador é obrigado a
lazer de seu proprio punho uma declaração contendo:

l°, O nomee endereço da pessoa que lhe remetteu o cheque;
'2", as condições em que o cheque lhe cheg-ou ás mãos;
:)", por suem o cheque foi estragado ou alterado.
Paragrapbo unico. Si o portador não souber ler, não souber ou não

puder escrever, poderá lazer redigir suas declarações por um terceiro e
attestar a sinceridade dellas por duas testemunhas conhecidas do em
pregado, as quaes assígnarão a declaração; o cheque-postal e a decla
ração serão remettidos sem demora á repartição emissora e sob registro
de serviço, afim de que a mesma autorize 0',1 não O pagamento.

Art. 337. O cheque-postal que apresentar, por culpa da repar
tição emissora, qualquer irregularidade ou discordancia entre o carimbo
de data e a data manuscripta, deverá ser pago ao portador, e depois
rernettido sob registro ao Correio de procedencia , para as devidas res
ponsabilidades e punições.

Art. 228. Os cheques-postaes serão immediatamente carimbados
não só com o carimbo de data-da repartição em que se effectuar O paga
menta, mas tambem com um carimbo vasado para inutilizai-os.

Art. 339. Nos dias I e 16 de cada mez as repartições encarre
gadas do pagamento de cheques-postaes enviarão as repartições emis
soras uma relação dos cheques pagos durante a quinzena, com discri
minação do anuo da emissão, numero e importancia do cheque de cada
categoria.

Paragrapho unico . No caso em que uma repartição autorizada
para pagamento de cheques não tenha feito pagamento algum durante
a quinzena, enviará relação negativa c, mensalmente, serão trocadas
entre as mesmas repartições as relações dos cheques-postaes emít
tidos,
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CAPITULO XII

DO SEitVI<':O DE 'COBRANÇAS

ArL. 230. As administrações, succursaes e agencias autorizadas
<1. cmittir e a pagar vales-postaes são também encarregadas de effectuar,
por conta de terceiros, o serviço de cobrança de recibos, letras, titulas
tacturas, obrigações, e, em geral, de todos os valores commercíaes e de
quaesquer outros, taes corno dividendos de companhias e de bancos,
juros de apolíces da divida publica, gerul, estadoal ou municipal paga
veis á vista e sem despeza.

Art. 231. Os valores a cobrar serão apresentados em qualquer
estação postal autorizada a recebel-os dcscriptos em duplicata, em uma
fórmula impressa, para cada documento, e depois incluidos em sobre
carta fornecida pelo Correio, para serem expedidos, "mediante registro
por conta do rcmcttentc.

Art. '232. O limite maxtmo das irnportancias de cada titulo a
cobrar será o mesmo estabelecido para emissão de Vales postaes nas
administrações, succursaes e agencias o

Art. 233. As fórmulas Impressas relativas a cada documento,
alem da descripção dos mesmos devem conter

J 0. A quantia a cobrar escripta por extenso;
']0 o A indicacão do domicilio do devedor ~

Art. 234o Além da fórmula impressa" acompanhará cada doeu
mente um recibo datado, assígnado e legalmente scllado pelo remet
tente. excepto quando se tratar de documento em cuja cobrança não
haja necessidade desse recibo o

Art. 235. Das lmportancias cobradas o Correio descontará :
l° o A comrnissão de JO/", paga em sellos, sobre a importancia c1e

cada documento, na seguinte Iórma .

Até 25$000.
De 25$ a 5o$ouo .
" 50$ a 75$000 .

$500
1$000
I$SOO

e assim por-diante, accrescendo sempre $500 por J5$, ou fraccão desta
quantia;

']0, O premio do vale representando o producto liquido da co
brança.

Art. 236. O Correio não recebe pagamento parcial; cada titulo
deverá ser pago de uma só vez e em moeda corrente.

Art. 337. Si no prazo de 15dias, depois de recebidos os documentos
pelo Correio, ,,1 cobrança não estiver realizadac o pagamento -será ha
vido como recusado c os documentos devolvidos ao remettentc, não
tendo o Correio, nestes casos, direito á commlssão .
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Art. 238. O Correio, no serviço de cobranças, não c. obrigado a
processo algum judiciarío, nem a provar, por qualquer forma, a falta
de pagamento.

Art. '239. Os vales para remessa .dos productos liquidas das co
brancas ficam em tudo sujeitos ás disposições relativas aos vales-postaes
de permutação de fundos .

CAPITULO XIII

1),\ ASSl(i:-\,\TURA DE JOR:-\AES, REYISTAS E OUTRAS PUBLICAt,:ÔES
PERIODICAS

.vrt. 240. As repartiçóes postaes para esse fim autorizadas poderão
receber dinheiro para assigríaturas de jomaes, revistas e outras publi
cações pcriodicas.Jeítas no Bràzil, ficando aquelle serviço a cargo dos
empregados incumbidos da emissão de váles postaes nas repartições
para esse fim autorizadas, e dos agentes do Correio, onde não houver
serviço de vales.

Art. 24r . As assígnaturas de jornaes só poderão ser tomadas por
períodos certos e fixados nas publicações a que e11as se referirem,

Art. '243. Pela assignatura de jornaes e outras publicações perio
dicas pagar-se-á adeantadamente :

10, o preço integral da assignatura correspondente a periodo
determinado;

2°, o psemio de 3 % sobre essa importancia ;
:;0, a cornmissão de I % para transferencia do dinheiro.
Paragrapho unico , O premio e a commissão de que tratam os

11S. 2 e 3 deste artigo serão pagos em sellos ordinários, adheridos no
officio de requisição da assígnatura para serem obliterados na. repar
tição de destino.

Art. 243. Si a repartição onde fôr· tomada a assignatura não
emittir nem pagar vales, será a Jmportancía della rernettida em officio
e sob registro de serviço, com valor declaraoo; e acompanhado
das indicações necessárias á repartição postal da séde da publicação a
que se referir o pedido, afim de que esta promova a assig'natura.

Art. 344. O Correio não assume responsabilidade alguma pelas
obrigações dos editores, redactorcs, gerentes ou administradores de
jornaes e publicações penodícas, e bem assim não se obriga a reembolso
algum no caso de cessar ou ser interrompida a publicação dos jornaes
ou revistas durante o per iodo da respectiva assígnatura.

Art. '245. As repartições do Correio obrigam-se a dar andamento
a quaesquer. reclamações fundadas relativas ás demoras ou irregular;..
dades no serviço de assignatura e remessa das alludidas publicações,
depois de feita a necessaria reclamação em fórmula propria, na qual
affixará o reclamante um seno de 100 réis.

Art. 246. Si por qualquer motivo, não se realizar a ,assigllatura
pedida, a quantia para esse fim entregue ao Correio será devolvida em
vale ou e111 officio de serviço, com valor declarado, para: restituição



dclla ao assígnante, menos a commissão c o premio pagos lla repartição
de origem.

Art. 247. Si os editores, gerentes, redactores ou administradores
de jornaes e outras publicações periódicas quizeremservír-se do Correi6
como intermediaria de asstgnaturas o premio de '2 Q,/o de que trata o
n. 2 do art. 242 será deduzido do preço da assjgnatura, e para esse fim
enviarão elles a repartição postal da sede de taes publicações, para
serem registradas e remettidas as repartições postaes as seguintes
declarações competentemente assignadas :

I"', titulo da publicação;
2\ localidade onde é feita e onde tem sua séde, gerencía ou

administração;
3", preço da assignatura por mea, trimestre, semestre, anuo, ou

da publicação avulsa, por fascículo ou por volume ;
4''', declaração de que a comrnissão de 2% será deduzida do preço

da assignatura ;
5", nome do individuo, firma social ou emprcza a quem deve ser

enviada a importancla da asslguatura ;
6'\ condições especiaes da publicação.
Art. 248. Nas repartições postaes autorizadas será feito o registro

de jornaes, revistas e outros periodícos publicados na séde ou na zona
dependente da Repartição, e no mez de dezembro de cada armo será rc
mettida uma cópia á Administração, que, por sua vez, organizando o
registro dos jornaes e revistas publicadas em sua círcumscripção, o re
nicttcrá por cópia á Directoria, para que esta possa fazer o registro
g-eral de todos os jornaes, revistas e outros periódicos publicados no
Brazi]'.

C:\PlTULO XIV

])AS CAIXAS ECüi'lO'\IICAS

Art. :Q9. As repartições postaes devidamente autorizadas pela
directoria geral operarão como succursaes de uma caixa economica
central com a garantia da União.

Art. 250. O director geral superintenderã o serviço das caixas
cconomlcas. decidindo todas as duvidas e processos que delle se ori
ginarem.

Art 2,S1. A Directoria Geral dos Correios terá a cscnpturacão
geral dos depositas e o cadastro das cadernetas e representará a União'
em suas relações com os depositantes.

Ar1. 252. Cada depositante terá uma conta corrente em que serão
escripturadas as entradas _e restituições feitas e os juros que se forem
vencendo e lima caderneta donde constem as referidas transacções.

Ar1. 253. Os depósitos em dinheiro não poderão ser inferiores a'
cem réis nem superiores a um conto' de réis,

Art. 254. As quantias depositadas serão comprovadas nas cader
netas por scllos de deposito que 'para esse fim'serão vendidos nas repar
tições postaes ou IlOS estabelecimentos autorizados.



Art. '255. As quantias depositadas vencerão o juro uunual de .f/o
capitalizado por meio de scllo de deposito em janeiro de cada anuo,
desprezadas asrracçõca de cem réis.

§ 10 Os juros serão contados do dia I elo mez seguinte aquclíc
em que íór feito o deposito.

S 2. ti Nenhum juro será abonado ao depositante que liquidar sua
caderneta nos primeiros trinta dias do deposito .

.S 3. 0 As quantias inferiores a 1$ OLl superiores a I :000$ não
vencerão Juros.

Art. 256. A pedido do depositante, a quantia depositadapoderá
ser convertida em títulos de divida publica, descontadas as despezas da
acquisição desses títulos.

Art. 257. O reembolso parcial ou total do deposito será feito ao
depositante ou a seu representante legal, mediante a apresentação da
caderneta e com aviso prévio de dez dias para as quantias superiores a
500$, '20 dias para as inferiores a I: 000$ e trinta dias para as exce
dentes. Seja qual ror o numero de pedidos de retiradas para a 'mesma
caderneta não serão ultrapassados os limites estabelecidos neste artigo.

t\rt. 258. 1\Squantias depositadas, assim como os juros não recla
mados prescrevem a favor da' Fazenda Nacional no fim de trinta annos.

Art. 259. Os limites dos depositas, estabelecidos no .art. 35:1, bem
como a taxa dos juros, só poderão ser alterados pelo Poder Legislativo.

Art. 36;). os fundos provenientes dos dcpositosvterão a mesma
applícacão que a lei permittir para os das caixas economicas íederaes.

Art 26r. A repartição que tiver de restituir urn deposito poderá
para esse fim recorrer ao supprirnento feito para pagamento 'de vales
postacs,

Art. 262. O reembolso de um deposito poderá ser feito em 'qual~

quer repartição incumbida C;!O serviço de caixas economicas, sem
dcspeza alguma para o depositante,

Art. 363. As cadernetas serão nominativas e conterão todas as
indicações necessárias para o reconhecimento da identidade do depo
sitante. No caso de perda poderá ser dada uma segunda via COm as
cautelas estabelecidas nas ínstrucções.

~ 1. o As cadernetas terão impresso na capa um resumo das dispo
sições que interessarem directamente aos depositantes; suas folhas
internas serão quadriculadas nas dimensões do seno de deposito, de
sorte que não haja confusão entre as entradas.

S 3. o As cadernetas terão na parte interna da capa lagar para a
assignatura do proprietário e quando este não souber escrever deve-se
declarar esta círcumstancia.

J\rt. 264, Poderão ser recebidos depositas de menores e senhoras
casadas, c aos mesmos restituídos, salvo opposição dos paes, tutores e
maridos .

.Art. '265. E' vedado aos empregados dar esclarecimentos sobre os
depositantes e depositas a outrem que não os seus superiores.

Art. '266. O Governo poderá erníttir cadernetas ao portador quando
julgar conveniente.

Paragrapho unico. As cadernetas ao portador só poderão transitar
pelo Correio em carta registrada com valor declarado.



:\ rt. 267. Considera-se depositante on proprietário de urna cadcr
neta aquelle em cujo nome é aberta a caderneta, seja pelo próprio cepo
sitantc , seja por outra qualquer pessoa, independente de procuraçâo .

Art. 26~L .\5 cadernetas não assicnadas serão consideradas ao por
tador e paga." a quem as apresentar, quando não declarem ser o depo
sitante menor .

.\1'1. 269. Em caso.algum o correio se responsabiliza pela perda,
extravio ou avaria de uma caderneta.

Art. 270. 1-\.s cadernetas .nâo podem ser objecto de sequestro,
penhoro. OH obrigação, -nem se admittirão protestos ai) reembolso, salvo
o caso de que trata o art. 257·

Art 271. Os empregudos incumbidos do reembolso são rcspon
saveis pelos .pngnmcntos índevídamcntc feitos .

.Art. "27'2. Para iniciar urna- caderneta basta que o interessado
apresente um seno de deposito das menores taxas, o qU<11 será afllxado
e carimbado com Ocarimbo de data .

.\1'1. 27::1. As cadernetas uno são transmissl vcís por endosso. Xellas
não é admittida ínscnpçãc alguma fora das regulamentares. nem signaes,
traços, borrões ou rnsgôes , Qualquer caderneta nestas condições será
apprehendida. e encerrada a conta respectiva, si o depositante não se
explicar devidamente.

Ar1. 27.~. "\.s cadernetas instituídas e111 beneficio de menores de 16
nnnos deverão conter a indicação do nO:11e do pae ou tutor do menor.

Art. 27S. Não serão admittidos depósitos condicionaes.
Art. 276. ;\ liquidação das cadernetas pode ser feita 'em qualquer

tempo I1<1S repartições autorizadas, qnc devemo dar conhecimento fi.
Dircõtoria do numero e serie da caderneta e total liquidado.

Art . 277. Para que lima caderneta seJa liquidada c mister que :0
depositante pague o custo ela caderneta.

Art. 278..As quantias depositadas nas agencias e succursaes serão
recolhidas mensalmente ás Thesourarías das repartições a que ellas es~

tiverem subordinadas. Estas communicarão ti. Dircctoria Geral; para
ulteriores deliberações, os saldos em cofre provenientes dessa origem.

Art. 279. Os . saldos existentes nos cofres das repartições postaes
irão sendo depositados no Thesouro Federal, que os restituíra nas
mesmas condições c termos estabelecidos para as Caixas Economicas.

Art. 280. Os juros, lucros e vantagens provenientes dos -cmpres
times realizados com os depositas das Caixas Economícas Postaes serão
recolhidos ao Thesouro Federal annualmcute, correndo por conta deste
os juros pagos aos depositantes.

Art.?nl. () Dire-tor Geral expedirá :JS instruccôes necessárias
para a execução do serviço de caixas eeonomicas postaes.

C--\PITCLO XV

ES'L\TISTIC.\

Art. :2fh. Os dados para a estatistica do movimento das corre
: pondcncias serão colligidos permanente ou periodicamente.
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Art. 233. Nas repartições de grande movimento íar-sc-ha a es
tatistica :

a) permanente:
I - das correspondcndas olliciaes ;
'2 - das corresponocncías postaes :
3 _.- das correspondencias registradas sem valor;
4 - das correspondencias com valor declarado;
5 - das correspondcncías de refugo e expressas ;
6 - dos vales e cheques postacs emittidos e dos pagos;
7 - das encommendas (colis) c das. cartas c caixas com valor de

clarado, .recebidas, expedidas e distribuidas :
8 - das malas expedidas, recebidas e 'em transito ;
9 - dos jornaes, revistas, etc." assignados por intermédio do

Correio, e das publicações postaes;
10 - das quantias depositadas nas Caixas Ecouomlcas Postacs :
II - das linhas de correio terrestre, marítimas c fluviaes ;
12 _.- das fórmulas de franquia em circulação, vendidas ou con-

sumidas:

13 -- das reclamações sobre a execução dos servicos ;
14 - da receita e despeza do Correio.

b) periodica:
I - das corrcspondencias ordinarias nacionaes postadas nas

caixas 'de collectas,
'2 .s: daêcorrespoudencías ordinárias distribuidas na respectiva zona

de serviço i
3' ~ das correspondencias estrangeiras recebidas em malas estran

geiras fechadas;
4 - das correspondencías expedidas directamente para paizes es

trangeiros em malas fechadas j
5- .das correspondencias estrangeiras enr transito para outros paizes

estrangeiros.
Art.'284. A estatística permanente comprehende as operações de

colíecta (postagem), distribuição, expedição e consumo das correspon
denciaspor especies.

Art. 285. Para a estatística periódica fixará a Directoria Geral épocas
para a execução desse .serviço, que constará da contagem exacta da-cor
respondencia por .espécies e do respectivo calculo para o computo
annual.

Art,286. As repartições de pequeno movimento, designadas pela
Dírectoría Geral, farão sempre a estatística permanente do movimento:

1,- das correspondencias ordinárias postadas nas respectivas caixas:
:2 - das correspondencías ordinárias distribuidas ou entregues na

respectiva zona ;
.')'- das correspondencías re-gistradas .com e sem valor declarado,

recebidas, expedidas e entregues;
4'-c- das' malas expedidas, recebidas e em transito;
5 - dos vales e cheques emittídos c dos pagos;
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6 - das quantias depositadas nas Caixas Econornicas Postaes ;
7 - dos jornaes, revistas ctc., assíg-nados por mtermedio do Cor

reio'
. il-- das fórmulas vendidas ;

V- da reccl ta e dcspcza.

CAPITliLO XVI

CONTIH \'E~(,:ÕES - PE:'\ALIDADES -- REcunso

Art. 287, Contravenção é a transgressão das leis, regulamentos e
instrucçôes aumentes ao serviço postal, por acto ou omissão voluntários,
declarados puniveis , Os casosprevistos nos artigos a, scauir conside
ram-se contravenções e ficam sujeitos as penalidade" estabelecidas neste
Regulamento.

Art. 2311, Ter, sem autorização, caixa ou deposito para receber, ex
pedir ou, distribuir cartas Ou objoctos fechados como .cartas, ou encar .
rogar-se desse serviço, mesmo no período urbano, mediante commissão
ou paga extraordinaria, além do sello do Correio, mantendo para esse
eftcíto agencia particular ostensiva ou furtivamente.: pena de multa
de 50$000,

Art. 289. Transportar de um] para outra localidade, entre as quaes
haja serviço postal, carta ou objecto fechado como carta, sem a franquia
regular c o carimbo postal c1e M. P.: pena de multa de 50$000.

Paragrapho uuico. Os objcctos de correspondencia transportados
f'rauduleatamente serão apprehendidos c ficarão sujeitos ao quadruplo
da taxa que deveriam pagar si tivessem sido regularmente franqueados.
'laesobjéctcs, quando reclamados pelo remettente ou pejo destinatário,
só serão entregues depois de satisfeita a multa e de ter sido paga, em
sellos, a taxa no quádruplo.

Art. 'J9D. A multa de que trata o artigoautcrior scra.appjicada.
no dobro si, os contraventores forem com mandantes, capitães, mestres
ou tripulantes ele paquetes ou navios a vela Oll a vapor, necionacs ou
estrangeiros, _empregados de estrada, ce fen:o,emprcgaelos do Correio
ou encarregadosde qualquer serviço postal.

Paragrapho unico. A rcincidcncia commettida por empregado do
Correio ou encarregado do serviço postal será punida com a pena de
demissão ou rescisão do contracto .

Art. 29[. As dísposlçõcs dos dois artigos anteriores são extensivas
aos emprezarios de-qualquer genero de transporte terrestre,' aos proprie
tarios, agentes c consignatários de embarcaçâu de qualquer especie, aos
funccionarios civis ou militares ele terra e de mar, de qualquer categoria,
que transportarem' objectos de cnrrespondencia fechados como carta, sem
que hajam transitado .pelo Correio ou não tenham satisfeito as dispo
sições regulamentares.

Art. 292. Incluir nos objectos de correspondencia de qualquer
espécie, ordinária ou registrada sem valor declarado, ouro, prata, joias,
pedras preciosas, notas do T'hesouro ou de .bancosçj.itulos da divida
publica federal ou esta.real, sellos c outras fórmulas de franquia postal
servidos ou não, estampilhas do Thcsouro, elos Estadosou dos àluni,
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cipios, cheques visados, letras hypothecarias, bilhetes de lotena pre
miados ou não, coupone de dividendos ou de juros, ou outros quacsquer
utulos representativos de valor, ao portador, paaavcis á vista ou a prazo;
objectos ou artig-os com valor mercantil ou artigos de commercio sujeitos
a direitos de Alfandega : multa de 2;") 0:0 sobre a importancia total dos
valores dos objectos e dos titulas contidos nas corrcsponocncías.

~ I, () Os objcctos sujeitos a direitos de Alfandega serão enviados
á repartição competente mais proxima para a cobrança dos mesmos di
reitos, após o pagamento da multa do Correio. sendo esta calculada
sobre o custo real dos referidos objectos, quando conhecido e provado,
procedendo-se á necessária avaliação no caso contrario; ou, ainda neste
ultimo caso, pelovalor estimado na tarifa alfandcgaria, se assim preferir
a parte.

S 2". I\Ta applícação da multa, nos outros casos tratados neste
artigo, serão observadas as seguintes regras:

I '', os titulas da divida publica, sellos, fórmulas selladas e estam
pilhadas, cheques, letras, bilhetes de loteria por correr ou não premiados,
coupon« de dividendo e outros documentos congeneres pagarão a
multa sobre o valor nominal c integral ínscriptos nos mesmos titulas,
bilhetes, sctlos e documentos;

2~, os bilhetes de loteria c outros titulas semelhantes, premiados,
pagarão a multa sobre a importancia total dos premias correspondentes
a cada titulo;

3", as notas do Tbesouro e bilhetes bancarias em circulação pelo
seu valor integral, e as que estiverem em recolhimento com o desconto
dcterminatlo no momento da apprehensão ;

4\ o dinheiro estrangeiro p':1gará a multa sobre o seu valor real c
nominal, calculada ao cambio do dia da appreucusão da correspon
dencia ;

5\ as acções, dcbentures e outros títulos de credito, pela cotação
da Carnara Svndícat dos Corretores no momento da apprehensão .

Art. ::93, As autoridades ou funcciouarios da União ou dos Es
tados que, em qualquer remessa official Oll de serviço, incluirem cartas
0'1 quaesquer outros objcctos prohibidos ou que sejam estranhos ao
serviço de que as ditas autoridades ou funccionarios se acharem encar
regados ou sobre o qual não tenham competencia para se corresponder
com outras autoridades, runccionarios ou particulares, incorrerão na
multa de IOO$OOC).

Art . 294. Fabricar, sem autoridade legitima, ou falsificar sinetes,
carimbos, sellos adhcsivos c outras fórmulas de franquia, vales ou
chcqocs-postacs ou quaesquer outros dOCUlllCl1tOS que representem
valor, bem como usar daquelles objecros, vendei-os ou. tentar vendel-os :
penas: as dos arts. 24(), 247,2-1-9 e 2~() do Codigo Penal.

Art. 29~. Vender habítualmcnie, sem a devida autorização, sellos e
outras Iórmulas de franquia, ou vendei-os, embora COm autorização,
por preços superiores ou interiores ás respectivas taxas officiaes: multa
de IOO$, Na reiuciiencia , alem da multa em dobro.rserão os sellos ap
preheudidos para o Correio, no primeiro caso, c a licença será cassada
para sempre, no segundo casa,

Art. 296. Embaraçar propositalmente, por qualquer meio, o gyro
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'das malas, a transmissão ou distribuição das correspondencias, afim de
que cheguem aquellas demoradas a seu destino, ou não possam estas ser
em tempo entregues aos destiuatarios : multa de ,Soo$, além da rescisão
do contracto, si o ccntravcotor ror arrcndatar!o de serviço de couducção
de malas.

Art. 297. Maltratar os carteiros com netos ou pala vras, na occasião
de receber correspondcncias nas casas de restdencia e de commcrcío, ou
nos escriptorios proüsstcuaes : pena de privação da regalia da distri
buição domiciliaria por la a 30 dias.

Art. 298. Destruir, damnificnr ou inutilizar propositalmente caixas
postaes, malas, chapas ou tabolctas do Correio: multa 25$, além do
pagamento da dcspcza de reparação ou de substituição do objecto da
mniticado, destruido 0\1 inutilizado.

Art. 29C). Deixar em abandono as malas do Correio depois de as
haver recebido para transportar:

Ao commandante, capitão, inunediato oumestre de navio ú vela ou
a vapor, nacional ou estrangeiro: multa de 200~ a 500$000:

Ao contractante, conductor ou estafeta, além da rescisão do con
tracto ou demissão, si o serviço fór feito administrativamente; multa de
50$ a 20l1$aoo;

Ao empregado do Correio Ambulante ou Agente embarcado:
multa de roo$ ou suspensão até oito dias e, na reincidencia, demissão.

Parag'rapho unico. Além das penas comminadas neste artigo, os cem
traventores serão lambem responsabilizados pelos valores contidos nas
malas e que por sua desídia forem roubados, violados, extraviados, es
tragados ou inutilizados.

Art. 300. Não entregar as malasnologar ele destino, ou entre
g-al-as erradamente em pontos diífcrentes ou á Repartição que não seja a
destinataria, sem motivos de força maior devidamente justificados,ou
tora dos casos previstos na lei: multa de 100$ a 200$, além das penas
disciplinares, quando se tratar de empregado do Correio.

Art. 30r. O mestre, capitão Oll commandante de embarcação _na
cional ou estrangeira que não ror ali mandar buscar ou entregar ao Cor
reio as malas que lhe devam ser entregues incorrerá na multa de 200$000.

Art. 302. Os commandautes, capitães e mestres de embarcações
nacionaes ou estrangeiras c) bem assim, os commissarios de navios de
guerra naclonaes que não entregarem com as malas do Correio, depois
da chegada nos portos de destino aLI de escala, e após a visita, as cor
respondencias avulsas que trouxerem e as encontradas nas caixas de
bordo, incorrerão na multa de :::00$000 .

. Art. 303. Os mestres, capitães ou commandantes de embarcações
nacionaes ou estrangeiras, a vela ou a vapor, que sahircrn sem passe
do Correio ou, pelo menos, sem declaração escrlpta e assignada pela
competente autoridade postal do Jogar de que os ditos navios se acham
desembaraçados pelo Correio, incorrerão na multa de 200$000.

Art. 3°4. Os donos, agcntesou consignatários, capitães ou mestres
de embarcações nacionaes ou estrangeiras, que não fizerem ao Correio,
por escripto, até ás 12 horas da tarde do dia anterior, participação da
hora da sahida do navio, seu destino e portos de escala, salvo o caso
dos 83 l° c 2° do art. 166, incorrerão na multa de 200$000.



Art. '.1().~. Os donos, agciltcs c consianatarios dc navios c quaesquer
embarcações serão solidariamente responsáveis pelas multas impostas,
quando não forem pagas pelos commandantcs, capitães, mestres c im
mcdiatos, bem como por todas as irreg-ularidades c infracçôes -por clles
commettidas .

Respondem igualmente pelos Seus prepostos c empreg-ados os em
prezarias e arrendatarios de estradas de ferro, de diligencias ou de
qualquer gcncro de transporte terrestre.

Art. 3CJ6. A reincidencia da mesma contravenção determinará a
penalidade em dobro.

Art. :)0;. Todas as penalidades serão constatadas por meio de
auto, para o efleito da punição do contraventor, a menos que se trate
somente de caso de multa c esta seja paga immcdiutamcnte ,

.vrt. 30B. Quando o-contruvcntor se recusar ao paenrucoto da
multa que lhe íó- imposta, será esta circumstancia mencionada no
auto que deverá ser rernettido á autoridade competente, que rati
ficará a pena por despacho, publicando-o pela imprensa officíal e por
edital aflixado na Repartição, afim de ter lozar a cobrança judicial, es
gotado o prazo para o recurso.

Art. 30l). O producto das multas, cru regra, reverterá em favor da
Fazenda Nacional; quando, entretanto, as mesmas forem impostas em
virtude de fiscalização espontanca da renda publica, tratando-se de con
trabando postal, serão divididas em duas partes iguacsj cabendo uma

. dellas ao apprchcnsor ou informante.
Art. 310. São competentes para fazer apprchcnsão de cartas frau

dulentamente transportadas ou de qualquer outro contrabando postal
os empregaêos do Correio .cu encarregados jte seu serviço, os. da 1\1
fandega,de Saúde dos Portos, quacsqucr outros índividuos ou agentes
autorizados a fiscalizar a cobrança de impostos e a apprchender objectos
de contrabando aduaneiro.

Art. 31 I. As informações sobre contravenções. para oscncitos
.deste Regulamento, podem ser prestadas por qualquer cidadão, em
carta assignada OH verbalmente, para serem tomadas por termo e ser-
virem de base a quasquer pesquizas ou diligencias. .

Art. 31'2. No julgamento e punição das contravenções, o Director
Geral dos Correios e os Administradores poderão transigir antes ou
depois da sentença final c ainda em gráo de recurso, excepto nos casos
em que, tratando-se de um facto de caracter penal, couber no processo
e julgamento a intervenção do Ministério Publico.

Art. 3r3. São competentes para imposição de .multas e outras penas
estabelecidas neste capitulo o Director Geral, os Administradores, os
Sub-Administradores, Os Inspcctores, os Chefes de Succursncs e
Agentes.

Art. 314. Dos despachos de imposição de multas haverá recurso
para o Dircctor Geral, quando proferidos pelos Administradores; para os
Administradores, quando proferidos pelos' Sub-Administradores, Chefes
de Succursaes e Agentes; para 03 Sub-Administradores, quando pro
feridos pelos Agentes que lhes forem immcdiatamcnte subordinados, e
para o Ministro da Viação c Obras Publicas dos proferidos pelo D:
rector Geral dos Correios.
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Art. :)r,S. O prazo para interposição dos recursos, de que trata o
artigo anterior, será de 10 dias, contados da data da publicação dos
despachos no Diarío (~flicial, na Capital Federal', ou nos jornacs que
nos Estados publicarem o expediente do Governo, ou em qualquer
outro jornal, na falta daqucllcs, publicado 11a sede da Administração,
Sub-Administração, ou Agenda, c, na falta de qualquer, orgão de pu
blicidadc, da data do edital affixado na porta da Repartição ou contado
da -data do conhecimento que da portaria tiverem os individues
multados

SEGUNDA PÀRTE

Das Repar-tições e seu pessoal

TITULO II

QHJ;Y'\TZAÇ.\O D,'\S REPAHnçôEs

C\PITlJLO XVi!

D,\S IlEPARTIÇÕES E~[ (iEItAL

~\.i"t. 316. (] serviço dos correios Iederacs continua a cargo de uma
Directoria Geral dos Correios immedíatamente subordinada ao Ministro
da Viação e Obras Publicas, constituída como Repartição Central, in
cumbida da dirccção, inspccçno e fiscalização do serviço postal em toda
a República:
, Art. 317.0 serviço local nos Estados será desempenhado por
Administrações, Sub-Administrações, ·Succursaes c Agencias. No Dis
tricto Federal ficará a cargo da Directoria Geral.

CAPITULO XVIII

DA DIREC'fOIUA GERAL

Art. :)(13. A Dírcctorta Geral dos Correios funccionará na Capital
Federal ecómprehêuderá tres Sub-Directorias - a de Expediente; a de
Contabilidade e a de Trafego, divididas: a primeiracnr 'trcs secções, a
segunda em quatro e a terceira em sete secções.

Sub.Direotori" de Expediente

Art. 31q Incurnbem.ás secções da Bub-Directoria de Expediente,
cada uma sob a- direcçâo de um chefe, e subordinados estes immediata
mente ao respectivo Sub-Director, os seguintes-serviços:
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• TO, Preparo da correspondencía com o Ministro da Viação e auto
cidades, sobre o expediente que lhe compete, com os Suh-Directores de
Contabilidade e Trafego, com os directores gemes dos Correios estran
g'elros, Secretaria de Berna, administradores e sub administradores;

'2U
• Informação c preparo .de papeis para despacho do, dírector

geral, relativamente a serviços intcrnacionaea ;
3 . Estudo e exame dos projcctose convenções postaes íntcraaclonaes

formulados pelas administrações estrangeiras ou pela Secretaria de Berna
e bem assim preparo de projecros de lnstrucções para a serviço inter
nacional, de tarifas e de propostas para as modificações das convenções
e accõrdos postaes ;

4°. Preparo dos papeis que devem ser submettidos a despacho do
sub-director de Expediente;

5°. Organízncão dos elementos, na parte que lhes diz respeito, para
o relatorio annual :

6U
• Registro dia rio do ponto do pessoal e organização dos certifi

cados de comparecimento para extracçâo das folhas de pagamento.

[0, Preparo da correspondencia com o Ministro da Viação e auto
ridades" ('Opl os sub-directores de contabilidade e Trafego, sobre o
cxpcfícntc que lhe incumbe, com os administradores e sub-admiüis
tradores ;

':lO. Informação c preparo de papeis para despacho do director
geral, relativamente aos serviços que lhe diz respeito;

3. ° Exame e preparo de papeis relativos a concursos, nomeações,
licenças, penalidades, recompensas, promoções e aposentadorias;

4". Matricula g'eral do pessoal ela directoria, administrações, sub
administrações e ag:encia ;

SU. Elaboração do relataria annual da directoria geral, do almanack
e organização completa do' Boletim postal;

6°. Instruccões para o serviço interno, elaboração de projcctos e
ordens do director [('eral ;

7°. Registro g.eral das administrações, sub-administrações, succur
saes e agencias, indicando a data de sua creação, cíasstücacão, categoria
da localídade e quanto ás agencias, O muníclpío ou districto a que per
tencem, nomesdos empregados, data da nomeação, da exoneração, etc. ;

B". Exame de propostas para creação, suppressão e restabelecimento
de agencias ;

9°. Assentamento geral do pessoal dos Correios da República com
todos os esclarecimentos relativos a cada empregado;

IO.Preparodos papeis que devem ser sub;:nettiClos a despacho do
sub-director do Expediente;

.1 J. Registro diaric do ponto do pessoal e organização dos certificados
d-2- comparecimento para e"(~r<=lc~;1i.o das t'q)h'l;s de pagnmento i
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t", Preparo da correspondcncta com o Ministro da Viação e auto
ridndes sobre o expediente que lhe compete, com os sub-dircctoresdc
Contabilidade c Trafego, administradores e sub-administradores;

2'0. Inforrnaçâo e preparo de papeis p:lra despacho do dircctor
geral relativamente aos serviço" de que está incumb.da ;

3°. Abertura e exame das propostas relativas a contractos para con
ducção de malas, nlcgueís de casa, fornecimento de material para o ser
viço e outros feitos por meio de concurrencía publica;

, 4°. Classificação, guarda e conservação da corrcspondencia, Ii\TOS
e demais documentes que devam constituir o archivo da dircctoria:

5' Protocollos gentes de entrada s: sahida de papeis;
6<>. Guarda e conservação .da Bibllothccn e Museu postaes :
7°. Exame dos contractos leitos nas administrações e sub-admi

nistrações, para os serviço de conducçâo de malas afim de serem
submettidos ao julgamento do director:

8". Registro geral das linhas postaes, indicando as datas de SIU
creação, pontos terruinacs e interruediarios, extensão kílomctrtcn,
nome do contractantc ou do estafeta e custo do serviço.

9". Registro de lioranos, itincrarios e organização de mappas
eeographico-postaes ;

10. Exame de propostas para crcação, suppressão e. restabe
lccimento de linhas 1"'05rae5, augmento e diminuição no numero das
vragens :

!lI-. Elaboração c modificações no Guia Posta! ;
12. Reg-istro geral de t Idos os jornnes, revistas e outras publi

cações periodicas feitas na Republica ;
13. Organização dos elementos na parte que lhe diz respeito, para

o relatório aunual:
14. Registro dia rio do ponto do pessoal e org-anização dos certi

ficados de comparecimento para extrncçào das folhas de pagamento.

SU~Ri1reotorL de Contabílidr,d,e

Art. 330. Incumbem as secções da Sub-Dlrectorin de Contabilidade,
cada uma sob a direccão de um chefe e subordinados estes imme
díatarucnte ao respectivo sub-dire-tor, os seguintes serviços:

r". Preoaro da correspondenciu COIll o Ministro da Viação e au
toridades sobre O expediente que 1I1C compete, com os sub-directores
de Expediente c de 'I'r.r'ego, adllliuistra-Jorcs ri sub-ruiruinistrudr res ;

:2", Informacão c' preparo de papeis para despacho do dircctor
-B'cral e sub-dircctor, relativamente aos serviços da secção;



3". Projecto de orçamento da receita e dcspeza dos Correios da
Repnblica , orgnuizaçâo e classiflcacâo ,

4". Distribuição de cre-titos ás Repartições postacs. sua cscri
pturação e expediente para' abertura 'ele creditas supplcmcntarcs ;

. 5°. Conferencia e processo das autoriznçôcs de compra de ma-
terial; .

6'. Conferencia cos balances rnensacs elas administrações e sub-.
administrações;

7°. Conferencia e exame da parte financeira das propostas para
fornecimento de material, celebração dos respectivos contractos ;

8°. Processo das contas de excretes' findos;
9°. Conferencia das contas de fornecimento de material á dírcctorta

ccscriptnrnçao das mesmas no livro de crecitos :
TO. Proposta para classificação das administrações c fixação do res

pcctivo pessoal;

1 t • Organização das tabellas de classificação de agencias, 'fixação
dos vencimentos dos agentes de I" C 20. casses e gratificacáo dos de 3&
e 4" classes;

12. Preparo do processo de fianças dos cmpregndos oa dircctoria
geral;

13., TemaIn de contas dos empregados da dircctoria .respnnsaveis
para com a Fazenda Nacional c remessa ao Tribunal de Contas;

q. Escrípturacno do Montepio dos empregados da directoria;
15. Preparo dos documentos de despez I: guias para remessa ele

sellos e outras fórmulas de franquia, de modelos impressos e de uten
síltos ~ís sub-dírectorias c ndministraçóes :

I o. Preparo c extracçâo das rolhas para pagamento do pessoal ela
dircctoria ; ,

17. Lscuptumcno geral do comparecimento do pessoal da directoria
e contagem do tempo de serviço para tojos os e/leitos ;

In. Levantamento dos balancetes dirarios, mensacs e annuacs de
caixa;

'9. Crgunizaçâo dos modelos para os livros, balanços, balancetes e
outras fórmulas que tenham de ser adoptadas no serviço de contabilidade
do' Correio, assim como as' propostas de quaesquer alterações que forem
julg'adas necessariaa no systema de cscripturaçno c contabilidade postal,
para que sejam uniformes ;

]0', Organtzaçao dos elementos, na parte que lhe diz respeito, para
o relatorio annual ;

~ I. Conta corrente dos empregados da directoria, devedores á
Fazenda Nacional' por importancias relativa..<;alilu1tas, extravios de
valores e a sellos de nomeação;

22, Conta corrente dos responsáveis para com a Fazenda Nacional
por sellos e outras fórmulas de Franquia ;

23 "Organização da classificação-da receita e despeza da dlrectoria ;
24. Processos rclati vos á crnissão , p.rgumento , revalidação e reem

bolso' de vales postacs nacionaes ;
.25. Registro diario do ponto do pessoal ela secção e organização

dos certifkados de comparecimento.
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r", Preparo dn corrcspondcncíacom o Ministro da Viação e au
toridades sobre o expediente que lhe compete. com os directores de
Correios estrangeiros, com sub-directores de Expediente e de Tra
fego, administradores e sub-administradores:;

2°. Informação e preparo de papeis para despacho do director
geral .e sub-dircctor. relativamente' aos serviços da secção:

3°. Processo das contaa de transito .com . os Correios ela. União
Postal Universal e das ccspczes com a Secretaria de Berna;

4°. Liquidação dasimportancias recebidas e pagas dos valles pos
taes inrcrnacionaes e das contas correntes, não só cas repartições pos
taes nacionaes incumbidas desse serviço, como de cada um dos paizcs
que permutam fundos com os Correios do Brazil ;

.s0. Escriptnração e lauçamc'rto de todas as contas de colis-posuuiv ;
. ôo. Organização e preparo dos processos relativos á 'contabilldali.le

dos diversos serviços iuternacionaes ;
7°. Organização dos elementos, na parte que lhe diz respeito, para

o relataria annual ; .
8°, Registro díar!o do ponto do pessoal da secção e organização

dos certiricados de comparecimento para a cxtraccão das folhas de Pa
garnento.

Ia. Preparo de papeis para despacho do dtrcctor gc~al e ~L1b

dir cctor

'10. Arrecadação e ~)'lgamento

3°. Serviço de venda de scllos adhesivos, cartas-bilhetes, bilhetes
postaes , sobrecartas e cintas estampilhadas;

4°· Emissão c pagamento de vales-e cheques postacs de e para o
interior e exterior;

5,0. Serviço de cobrança de recibos, letras e obrigações por conta
d.e particulares e o .oc assígnaturn para jornaes e outras publicações Pc
riodicas ;

DO. Recebimento, guarda c expedição de sellos adhcsivos, cartas
bilhetes, bífhetes-postees, .sobrccartas e cintas cstampilhndas para o seu
serviço das succursaes e das agenciaes ; .

7°· Recebimento, no Thesouro Federal, do supprtmento necessorío
para occon-er ás despezas ;

8". Organização ele elementos, na parte relativa' ao serviço a
cargo da secção, para servir de base á elaboração do rclator!o
annual ;

9°· Levantamento do balancete diario de sellos e outras formulas
de franquia; . ~

IO. Registro diário do ponto do pessoal e· organiz.ição elos. cer
tificados de comparecimento para extracção elas tolhas de paga
mente.
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l°. Preparo do expediente que tenha de ser submcttido a despacho
do sub-director e director ;

2°. Recebimento, guarda c acondicionamento de todos os im
pressos, objectos de expediente, material e utensilios, destinados ao sup
onmcnto das sub-dire-torias c remessas <15 ndministrações, ás succursacs
e agencias do Districto Federal;

::i". Recebimento e acondicionamento de scllos e outras fórmulas
de franquia pnra supprimento ás sub-directorias e remessa ás admi
uistraçôcs ;

"r Requisição para osupprimento de senos c outras fórmulas de
franquia: "

~o. Requisição do material e íúrmulas impressas para o supprímcn to
ÚS sub-dtrcctorias e administrações e, bem assim, Ilscaliznçâo c cscrtptu
ração da entrada c sauida do que ror supprido :

6": Organização dos elementos, na parte que lhe compete, para o
relatorio annual ;

70
• Registro diario do ponto do pessoal c organização dos ccrttü

cados de comparecimento para extracção das folhas de pagamento.

Sub-Direc\oria do T,.fego

Árt . 3:"~. Incumbem ás secções da sub-dircctnria do Tr.uego,
cada uma sob a direcçâo de um chefe e subordinados estes inunediata
mente ao respectivo sub.dh cctor, 05 seguintes serviços.

10. Preparo da corrcspondenc!a com o Ministro da Viação e auto
ridades sobre o expediente que lhe compete, com os sub-directoros de
Expediente e Contabilidade, com os administradores, sub-administra
dores, chefes de succursacs e agentes;

::l". Preparo dos papeis que devam ser submettidos a despacho do
sub-director do Trafego;

:) . Recebimento, entrada e processo das reclamações contra a exe
CUÇflO do serviço no Districto Federal;

4-. o Registro dos jornaes e publicações periódicas do Dístrtcto Fe
deral ;

5. o Recísrro das succursaes e ag-encias do Dístr.cto Federal e
rcspcct! \'0 pessoal; .

6. o Registro das linhas postaes do Dlstrtcto Federal, orguruzacão
da tabclla de partida e chc.rada das malas, itinerário c horarios elas Ii

. Ilhas postacs e de distribuição domiciliaria;
"'." Processos da'> corre-pondcncías cahidas em refugo definítlvo;



g1. Estatistica ccrel do movimento das correspondencias c recla-
mações : ::o

9°. Preparo dos elementos para O rclatorio annual dos serviços a
cargo da sub-directoria ;

10. Registro diario do ponto do pessoal e organização do., ccrti
ficados de comparecimento para cxtraccâo das folhas -dc pagamento.

rI;.. Distribuição da correspondcncis ordinária na úrca central da
cidade, fiscalização dirccta c immediata da distribuição nas zonas SLl~

burbaua e rural;
3°. Recebimento, abertura, conferencia c remessa das malas de

c para as succursaes e ai:!·cncias co Districto Federal; remessa da cor ..
rcspondencta ás secções;

3". Recebimento das corrcspondcnctas urbanas, sua marcação, aparo
tacão c distribuição na área central da cidade, e remessa ás succursacs
c: agencias do Districto Federal;

4°. Registro, nos indicadores, das mudanças de domicilias:
5°. Classificação c guarda das corrcspoudcnctas que não ti verem

podido ser entregues ;
6°. Escolha e classificação das corrcspondcncías cahidas em refugo

e a ~ fiscalização dos serviços de distribuição domiciliaria e de collecta ;
7°. Relatório da parte referente ao serviço a cargo da secção,

para servir de base á elaboração do relato-to annual ;
8°. Guarda e conservação das COlhas de assignantcs, cujo serviço

lhe sompete ;
9°. Entrega da corrcspondcncia de Posta. Reslante :
10. Resumo diário do ponto c preparo dos certificados de prc~

sença.

)0. Recebimento, conferencia, preparo, cxpcdlçno. por via mario
tuna, de malas de c para o interior c exterior da Rcpublica ;

a". Collccta da caixa geral ela rep-u-tição ;
3". Rccchimeuto dos jornacs c outras publicações periódicas ;
4' ~ Apprchenhsâc de correspondencias -postaes fradulentas ;
S'. Annuucios de fechamento de malas;
(lO. Escripturaçâo da snhida das malas, bolsas c saccos ;
...,0 Refugo diário do serviço a seu cargo;
Bo~ Relatorio 'da parte que diz respeito ao serviço a cargo da

secção, para servir de base á elaboração do relatcrio annual ;
9"· Resumo diário do ponto e organtenção dos -certificados de

presença.

]0. Recebimento. abertura, conferencia c expedição das malas cn
iradas por via terrestre, manipulação da correspondcncia ordinária COIl.
tida nessas matas c sua remessa áso utras sccções :



.-\8'1'OS no l'OllFlI l:::\El:lYl'1\\l

2°. Orgurüzacto dos documentos de debito pelas corrcspoudcncias
não franqueadas Ou de franquia insufliciente;

31). Remcssav.cm protocollo, á ó' secção, de todos os volumes de
objcctos registrados;

4°. Remessa e111 protocollo ás secções das bolsas e saccos vasíos que
a cllas pertencerem;

;:/. Apprcucnsão das corrcspondenc.as recebidas Ou transportadas
fraudulentamente. .

6°. Supermtcndcncia c fiscalização de todos os serviços dos correios
ambulantes e de transportes de malas elo Correio, na zona sob sua ju
risdicçáo .;

7" Manipulação, nos carros-correios, das correspcndcnctas ordi
narias recebidas na hora da partida dos trens, preparo e entrega das
malas destinadas as localidades quc.idirectamcnte ou por intcrmcdío de
outras, são servidas por estradas de ferro, na rcterída zona;

W. Recebimento e abertura das malas destinadas ao Dísrricto Fe
deral, conferencia, marcação e apartação das corrcspondencías contidas
nessas malas;

(l. Recebimento e entrega, TIOS carros-correios, das malas de ou
para localidades que, directamente ou por intermédio de outras, são
servidas por estradas de terra;

IO. Escrípturaçào da sahida de todas as malas, bolsas e saccos ;
I I. Entrega ás- secções 5" 6" e 7" dos volumes de correspondcncia

registrada e das encommcndas internacionaes contidas nas .malas que
forem abertas e conteridas nos correios ambulantes; á 'la secção, das
malas Organizadas nos mesmos correios ambulantes, contendo, ji di"i
didas, as cofrespondcncias ordinárias endereçadas á Posta Restante,
assignantcs c districtos a cargo da mesma secçãoou das succursacs ; e,
finalmente, entrega á 3" secção da que tiver de ser expedida por. via ma
ritima.

12. Refugo diario do serviço a seu cago ;
13. Resumo diário do. ponto e preparo elos certificados de com

parecimento:
14. Organização de elementos na parte referente ao serviço a

cargo da secção, para servir de base ao rclatorio annual .

10. Recebimento, abertura, conferencia e entrega das cncom
mendas postacs (colis-postaltx) recebidas do exterior da Republica :

2°. Recebimento, preparo, acondicionamento c expedição dessa
especie de correspondencia ;

3(J. Estatística cio movimento de encommcndaa recebidas e ex
pedidas.;

4°. Execução ·de quacsqncr serviços resultantes de Convenções e
Accórdos internacionaes ;

So,,· Resumo diário do ponto c preparo dos certificados de prc
sença:

6°. Relatório annual dos serviços a seu cargo.
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1.° Rcccbímcnto c abertura dos volumes de correspondencías rc
gistradas procedentes da República ou ele paizes estrangeiros;

2." Conferencia, marcação, manipulação e lançamento dessas cor
rcspondeucias, assim como sua distribuição, tanto no Correio como nos
domicilias, por carteiros privativos;

3." Preparo e entrega á 7"" secção elos volumes de corrcspon
dcncias registradas que tiverem de ser reexpedidas ou devolvidas;

4." Classificação e remessa ás secções 1" c ';'J. da que não tiver
podido ser distribuída ;

.S. o Apprehensão das cnrrespondencias recebidas ou transportadas
fraudulentamente;

6. "Refugo diário do serviço a seu cargo;
7. o Escripturação das malas, bolsas c saccos recebidos e devol

vidos;
8';0 Resumo diar.o do ponto c preparo dos certificados de pro

seuça;
9. c Relatorio aunual dos serviços a seu cargo.

7" sec~~ão

10. Registro de todas as correspondencías ;
3"'. Preparo dos volumes de correspondencías registradas a cxpe

dir para o interior e exterior da República ;
3~· Marcação, manipulação c lançamento dessas correspondcncias ;
4'). Preparo e entrega ás secções 3" e 4""' das malas que tiverem de

ser expedidas : .
5°. Classificação e devolução ela corrcspondcncia que não tiver sido

expedida; , . .
60

• Apprchensão das corrcspondcncías recebidas contendo valores
ou objectos sujeitos a direitos de Alfandega, clandestinamente rncluídos :

T'. Refugo diario ;
go. Escripturação da sahida de malas, saccos e bolsas;
90 • Resumo diario do ponto e preparo dos certificados de compare

cimento:
10. Relataria annual DOS serviços a seu cargo.

CAPITULO XIX

DAS ,\ D)UNISTH.AÇÕES

Art. 322. Em cada capital de Estado haverá urna administração
de Correios dirigida por um administrador ímmediátamcnte sobordinado
ao director geral e incumbido da superintendencia do serviço postal no
Estadà.

Art. 323. _-\5 administrações terão a seguinte ctassincação :



Amazonas.
Ceará.
Pará.
Pcrnambuco.
Bahia.
Rio de Janeiro.
Minas Gentes.
S. Paulo (quadro especial)
Paraná.
Rio Grande do Sul.

Maranhão.
Santa Catnarina.

Parahvba do Norte.
Alagoas.
Espírito Santo.

Acre.
Goyaz .
àlaito Grosso.
Piauhy .
Rio Grande do ?\ortc.
Sergipe .
.:\1'1. 33-+- .A administrac to dos Correios de S. Paulo divide-se em

sete secções, com as seguintes denommaçôes :

I". Expediente - sob a immc.iinta fiscalização do ajudante do
administrador;

2 a • Contabilidade e Estatística - dirigida pelo contador.
3". 'I'hesouraria - dirig-Ida pelo thcsourciro : ,
..J.'''. Importação de correspondencia ordinaria, distribuição e refugo;
Sll.. Importação e exportação de corrcspondencía registrada;
6'. Serviço rnternacional ;
7°. Expedição da correspou.tencia ordinária. Correios ambulantes.
Paragrapho unico. Cada umn das quatro ultimas secções será diri-

gida por um chefe ele secção.
Art. 325. Cada uma das sete secções tem a seu cargo os seguintes

serviços:
~ 10}. A' la. secção incumbe:

1°. O preparo de toda correspondencia com as autoridades do terri
tório comprchendido na jurisdiccão do administrador, com o director
geral, suh-directores, com os outros administradores, com os sub-ad
ministradores e encarregados das succurs.res e com os agentes do Cor
reio, devendo logo abrir -c distribuir a recebida, excepto quando conf..
dencial e reservada, que será aberta pelo administrador.
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:20. Recebimento, exame de propostas e contractos para o serviço
de conducção de malas e outros, autorizados pela d'rcctorin ,

3°. Preparo de papeis para despacho do administrador;
4°, Processos de concursos, nomeações, distribuições do pessoal, li

cenças, penalidades, recompensas, promoções, aposentadorias e matricula
do pessoal, da administração e suas agencias, com indicação das datas
de entrada, promoção, remoção, aposentadoria, fallccimcnto ou exonc
rução ;

5°. Recebimento, entrada e proccs~o. das _reclamações contra a
execução do serviço no terrrtorío da administração ;

6°. Organização de horários e itinerários dos correios ambulantes
c linhas postaes .

. 7°. Preparo dos elementos pata o relataria annual dos serviços a
cargo da administração ;

8°. Classificação, guarda e conservação de todos os livros e papeis
que devam constituir o archivo e a bibliotheca ;

9°. Propostas para creação, suppressão ou restabelecimento de
agencias de linhas postaes c augmcnto ou diminuição' de numero de
viagens j

10. Registro das linhas postaes na zona da administração, indi
cando as datas de sua creação, pontos terminacs c intermcdios, ex
tensão kilometrlca c, si a conducçâo das malas é feita por contracto ou
por administração, nome do contractante ou do estafeta e o preço do
serviço;

I L Registro de todos os jornaes c publicações periódicas feitas no
território da administração j

I~, Assentamento do pessoal da administração, succnrsaes e ageu
cias respectivas, com todos os esclarecimentos sobre _o mesmo pessoal;

13. Registros das mesmas agendas, indicando as datas de sua
creação, classificação, categoria da localidade. municipio a que per
tence, nome do empregado, data da nomeação, da exoneração, etc.:

14. Organização da tabella de partida c chegada das malas á sede
da administração e a cada uma das estações postaes respectivas, com
a indicação das horas da collecta e da distribuição domiciliaria, onde a
houver;

15. Registro diario do ponto e preparo dos certificados de campa..
recimento do pessoal da secção.

§ 2°. A' 2" secção incumbe:

1-. A escrípturação da receita e despeza da administração e da
entrada e sahida de scllos e outras fórmulas de franquia;

'2°. Organização das contas correntes dos responsáveispara -COI11 a
Fazenda Nacional, immediatamcntc subordinados á administração, de
accórdo com as lnstrucçõcs do Tribunal de Contas de 22 ele julho de
1903 e com o Regulamento n. '2.409, de 23 de dezembro de 1896;

3°. Exame das contas que tiverem de ser pagas peja. adminis
tração;

4. u Preparo dos documentos de ctcspexas, ussun como das ,Qluas
para expedição elc scllos e outras fórmulas ele franquia, de material,
objectos de expediente e utensílios ;

Poder Executivo - 1909 - VaI. Ir. <11)
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,J ' lZegi.stro geral do peso c preparo das folhas c guias para pa-
gumento do pessoal da adntiuistraçâo.;

60
, Orçamento annual ;

7°, Balanços mensacs e annuaes ;
130

, Fiscalízacão e cscrípturaçao da cutrada e sahida do material a
cargo da 3" secção, e accordo com as instrucçôes respectivas;

9°, Conta corrente dos responsavcís para com o thcsourelro por
scllosc outras fórmulas de franquia;

to. Conta corrente dos devedores á Fazenda Nacional, por im
posto de scllo, multas ou extravio de valores;

I I. Escripturacão relativa ao Montepio dos empregados. da admi
nistração que a elle tenha direito;

12, Escripturação e org'anização das contas relativas aos serviços
de encom.nendas postaes internacionacs, cartas c caixas com valor de
clarado c de outros serviços, ínternacíonaes ;

J 3, Serviço de vales oostaes de e para O interior e exterior ,na
parte que lhe disser re:'peito, assim como a escripturação relativa ao
lU(:..'smoserviço; .

14, Fiscalízaçto, exame eescripturação relativa ao serviço de assi
:!-:U1aturas de jornacs.c outras publicações periodicas e cobrança de titules,
de accórdo com as ínstrucções respectivas;

. 15. Processos das fianças Ou cauções. dos empregados a ellas su-
jcitos ; ,

16. Relatório annual da parte financeira do serviço postal, assim
como de outros serviços a seu cargo para-servir ·de base á elaboração do
relatorío da administração,

S 3°, A'\" secção incumbe:
r'' _ Arrecadar e..pag'ar;

'}o, Serviço da venda de sellos adhesivos, cartas-bilhetes, bilhetes
postaes, sobrecartas e cintas estampilhadas e outras fórmulas de fran
quia;

]0, Serviço de emissão e pagameuto de vales e cheques postaes de
e para o interior e exterior;

4°, Serviço de assignatura para jornaes e outras publicações peri o
dicas, cobranças e caixas econornlcas ;

5° Recebimento, guarda e expedição de sellos adbesívos, cartas
bilhetes, bilhetes postaes, sohrecartas, cintas estarnpilhadas, etc;

6°, Recebimento, guarda, fornecimento, conferencia e expedição de
fórmulas impressas, objectos de expediente, matcrlaes e utensílios para
as diversas secções, succursaes, agencias e sub-administrações;

7°, Recebimento, na Delegacia Fiscal, do supprimento necessário
para occorrer ás despezas e recolhimento dos respectivos saldos;

8°, Relatorio annual do serviço a seu cargo;
9~, Resumo diario do ponto da SCCÇ<lO e preparo do.'> certificados de

comparecimento.

§ 4°. A' 4" secção incumbe:

l°. Recebimento, abertura e conferencia das malas do interior c ex
tenor, salvo as que por conveniencia devam ser conteridas no ambulante,
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manipulução da correspoudeucia ordinária contida nessas malas) sua
remessa ás outras secções e distribuição na cidade; . "

3°. Organização dos documentos de debito pelas correspond cncus
não fraIlqll~adas ou de franquia insuftlciento ;

3°', Remessa, em protocolIo, á sa secção, de todos os volumes de
objcctos registrados ;

4°, Remessa, em protocollo, ú 7a secção, de todas as maias, bolsas"
saccos vasios recebidos do interior c exterior;

5°, Fiscalização do recebimento de malas e corrcspondcncias a
cargo dos agentes embarcados e dos empreg-ados designados para o
scrvico do mar ;

â', Apprchensão das correspondencias recebidas ou transportadas
fraudulentamente;

7°, Collecta das caixas urbanas e recebimento dos jornaes c outras
publicações periodicas ;

8°, Recebimento das correspoudencias urbanas.sua marcação, apar
tado e distribuição na área central da cidade, e remessa ás succursaes :

, 9°, Registro, nas indicadores, das mudanças de dotnicilios ;
10. Classificação e guarda das corrcspondcncías que não tiverem

podido ser entregues;
11, Piscalizucão dos servícos de dístribuicão domiciliaria e de col-

lecta das caixas urbanas;' ,
1'2. Recebimento, manipulação, distribuição, entrega, devolução c

consumo das correspondencias cabidas em refugo;
13. Relatório annual do serviço a seu cargo;

q. Resumo diario do ponto e preparo dos certificados de compu-
rccuncnto.

S.So. A' 5 secção incumbe:

i''. Registro de todas as correspondencias com e sem valor;
2°, Preparo c expedição ele toda a corrcspondencía registrada para

o interior' c exterior da República ;

3°. Preparo c entrega, mediante protocollo, á 7;]. secção c ÚS sue
cursaes, dos suecos e malotes de registrados a expedir pelo correio
ambulante ou a. distribuir pelas succursaes ;

4°. Devolução dos registrados cahidos em refugo ;
5°. Registro e escrlpturacão ele sabida de todas as malas bolsas c

saccos ;
6°. Resumo diariodo ponto e preparo dos certiticados de pre-

sença ;
7°. Relatorio anuual dos serviços a cargo da secção.

§ 6°..A' 6" secção incumbe:

1°. Serviço de encommendas postaes interuacíonaes, de accórdn
com as instrucções respectivas;

2°. Execução de todos os serviços resultantes de accórdos inter
nacionncs ;

3°· Organização elos-dados estàtisticos relativos ao serviço inter
nacional;
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4~. Resumo diario do ponto da secção e preparo dos certificados
de presença;

SO. Rclatorio annual elos serviços a cargo da secção.

§ 7"· A 7° secção incumbe :
10. Supcrintcntcncia c fiscalização de todos os serviços dos cor

reios ambulantes c de transporte de malas do Correio servidos por
pessoa' da administração ;

2°. Preparo e expedição de toda a corrcspondencia ordinaría para
o interior e exterior ela Rcpublica ;

;1". Collecta da caixa geral ;
".t. svnnuncio do fechamento de malas e saluda de vapores;
5°..Manipulação, nos carros-correios, das correspondencías Ordi

narias recebidas na hora da partida dos trens, preparo c entrega das
malas destinadas ás localidades que, directarncntc Ou por intermedio de
outras, são servidas por estradas de-ferro ;

6°. Recebimento c abertura das malas entradas pelos correios am
bulantes, destinadas á adrninistraçâo e ás succnrsacs, conferencia, mar
cação e apartação das corrcspondcncías contidas nessas malas;

70
• Recebimento c entrega, nos carros-correios, das malas de ou

para localidades que, dircctamcnte ou por intermédio de outras, são
servidas por estradas de terra;

Bu. Escripturação da sabida de todas as malas, bolsas c saccos ;
9°..Apprchensão das correspondcncias recebidas ou transportadas

Iraudulentameutc :
10. Entr~ga, á 5'~ secção, dos "Volumes de corrcspondencia regis

trada contidos nas malas que forem abertas e conferidas nos correios
ambulantes cá 4" secção c as succursecs. das malas organizadas nos mes
mos correios ambulantes, contendo, já divididas, as corrcspondencias 01'
dinarias endereçadas á Posta Restante, assignantes c 'districtos, a cargos
da mesma secção ou das succursaes :

11. Refugo diario do serviço a seu cargo;
J'2. Relatório animal elo serviço a seu cargo;
]3. Resumo diario elo ponto c preparo dos certificados de compa

rccímcnto.
1\rt . 3'J6. As administrações dos Correios dos Estados de Minas

Gcracs, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Pará se dividirão
em seis secções cada uma:

10. Expediente, sob a inuucdiata dirccçâo do administrador ou do
ajudante onde houver;

'}o, Contabilidade e estatística, dirigida pelo contador;
3". Thesouraria, dirigida pelo thesouretro ;
4". Importação, exportação e distribuição das correspondencias or

dinnrias, refugo e correios ambulantes, dirigida por um chefe de secção;
.~o. Importação e exportação de corrcspondencias registradas, em

geral, dirigida também por U111 chefe de secção;
6~. Serviços iuternacionaes ,
~ t". A' I" secção incumbe:

l°. Toda correspondencia C0111 as autoridades do Estado, C0111 O
dircctor geral, snb-directores, com os outros administradores e com



Ac'roR DO PODER EXEClJ'L'IVO 773

OS agentes, devendo logo abrir, dar entrada e distribuir a recebida,
excepto quando confidencial e reservada, que será aberta pelo admi-
nistrador' '

2". Preparo de papeis para despacho do administrador;
3°, Processo de concursos, nomeações, distribuição, licenças, pena

lidades, recompensas, promoções, remoções e aposentadoria elo pessoal;
4°, Matricula do pessoal da administração c suas agencias, indi

cando as datas de entrada, promoção, remoção, nomeação, aposenta
daria, exoneração ou fallecimento ;

5°; Exame das reclamações contra a execuçãodo serviço no Estado;
6°. Organização de horários e itinerarios de correios ambulantes c

linhas postaes ; ,
7°. Preparo dos elementos do relataria annual dos serviços a cargo

da administração ;
8°. Classificação, guarda e conservação de todos os livros e papeis

que devam constituir o archivo e a bibliotheca ;
9". Exame e informação das propostas para creação, suppressâo e

restabelecimento de agencias e linhas postacs, augmento c dimiüuiçâo
do numero de viagens;

10. Registro das linhas posta-s do Estado, indicando as datas de
sua creacão, pontos tcrminacs e intermcdios, extensão kilometrica c SI

a conducção das malas é feita por contracto ou por administração, nome
do contractantc ou do estafeta c o preço do scrvíco ;

I I. Registro de todosos jornaes c publicações penodicas do Es
tado ;

t 2. A..sscntamcnto do pessoal da administração e ngcucías elo Es
tadoscontendo todos os esclarecimentos sobre o mesmo pessoal;

13. Registro das agencias elo Estado, indicando as datas de sua crca
cão, classificação, categoria da localidade, municipio a que pertence,
nome do empregado, data da nomeação. da exoneração, ctc.:

q. Organtzncáo da tabella da partida c chegada das malas-á ad
ministração e a cada uma das estações postaes, do Estado, com indicação
das horas de collecta e distribuição domiciliaria, onde houver;

15. Recebimento, exame e propostas de contractos ;
16. Expedição de ordens do administrador;
17. Resumo diario do ponto da secção e preparo dos certificados.

8 2°. A' 2" secção incumbe:

1°. Escripturação da receita c despcza c da entrada e sahida de sellos
e outras Iórmulas de franquia;

2°. Organização das contas correntes dos responsáveis para com a
Fazenda Nacional, inunediatamcntc subordinados á administração, de
accórco com as Instrucções do Tribunal de Contas, de 23 ele julho de
1903, e com o Regulamento n . 2.409, de '23 de dezembro de 1896;

3°. Exame de contas que tiverem de ser p.'lgtlS pela administração ;
4°. Preparo dos documentos da dcspcza, assim COmo das guias para

expedição de sellos e outras fórmulas de franquia, material, objcctos de
expediente e utcnsilios ; .

5°· Registro g'erul do ponto e preparo das folhas e guias para pa
g'amento do pessoal da adminístraçao:
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6°. Orçamento annual ;
7". l$'lJanr.;os mcnsacs e annuacs :
1)0. Fiscalizacâo c cscripturação da entrada e sahída do material a

cargo da ::;a secção, de accórdo com as lnstrucçães respectivas j
9°. Fiscalizacâo, exame e cscrlpturação relativa ::1.0 serviço de assi

gnatura de jnrnecs e outras publicações periódicas c cobranças ;
ro. Conta corrente dos responsáveis para com os thcsouretros por

senos e outras fórmulas de franquia;
I I. Conta corrente dos devedores á Fazenda Nacional, por imposto

do sello, multas ou extravios de valores:
[2. Escripturação relativa ao Montepio dos empregados da admi

nistração qne a elJetenham direito, a caixas econonncas ou a outros ser
vir-os autorizados j

, '3. Escripturnçâo e organização das contas relativas aos serviços
de encommendas postaes intcruacionacs , cartas e caixas com valor
declarado e outros serviços interuacionacs j

f4.SerYiços de vales postaes ele e para o interior e cxterior , na
parte que l!~e disser respeito, assim como a escripturação relativa ao
mesmo serVICO ;

15. Processos das fianças ou cauções dos empregados a ellas
sujeitos ,:

16. Organizaçâo da estatística das correspon.leucias, não só pos
tadas nas repartições do Estado, como distribuídas, de modo que ;;10
mesmo tempo se conheça O movimento de cada estação postal;

17. Relatório anuual da parte financeira do serviço postal, assim
como de outros serviços a seu cargo, para servir de base" confecção
do relatório do administrador.

~ 3°. A' 3" secção incumbe:

TO. Arrecadar e pagar;
2°. O serviço de venda ele" sellos adhcsivos, cartas-bilhetes, bi

Ihetes postaes, sobrccartas, cintas cstampílhadas e outras fórmulas de
franquia j

3°. Serviço de emissão c pagamento' de vales postaes para o
interior e exterior c outros serviços iuternacionaes ;

4°. Serviço de assígnature para jornacs c outras publicações
'pcríodícas, cobranças e caixas cconomícas ;

50. Recebimento, guarda e expedição de sellos adhesívos, cartas
bilhetes, bilhetes-postaes, sobrccartaa e cintas estampilhadas c outras
fórmulas de franquia j

6". Rccebirucnto , guarda, fbruecimento , conferencia e expedição
de fórmulas impressas, objectos de expediente, material e utensilíos
para as diversas secções, agencias e sub-administrações;

7°._ Recebimento na respectiva repartição de fazenda do ,suppri~

mento necessário para occorrer ás despezas da, administração e recolhi
mento dos saldos j

go. Relatório annnal do serviço a seu cargo;
9°. Registro diario do ponto e preparo dos certificados de pre

sença.



~ 4°, A' 4a secção incumbe:

1°, Recebimento e expedição de toda a correspondcncia ordinária
para o interior e exterior e collecta da caixa geral;

2°, Conferencia, marcação e manipulação das correspondcncías
ordinárias, contidas nas malas, e sua distribuição na cidade;

3°. Organização dos documentos de debito pelas correspondencías
não franqueadas ou de franquia insuffíciente :

4°, Recebimento das corrcspondcncías urbanas, sua marcação,
apartacâo e distribuicão ;

50'. Remessa, cru protocollo, á S" secção, de todos os volumes de
ragistrados ;

6°. Apprehensão das correspondcncias recebidas e transportadas
fraudulentamente;

7(), Fiscalização do recebimento de malas e corrcspondencias a
cargo dos agentes embarcados e dos empregados designados para o
serviço do mar, onde os houver, assim como da distribuição domiciliaria
e da collecta das caixas urbanas;

8°. Registro dos indicadores das mudanças de domicilies ;
9°. Classificação e guarda das correspondencías que não tiverem

podido ser entregues;
ro. Escolha e classificação das correspondencias cahidas em reíugo

e o respectivo processo;
1 r. Supcnntendencia dos serviços, dos correios ambulantes e

transportes de malas do Correio no Estado;
12. Manipulação, nos carros-correios, das correspondencias or

dinarias de ultima hora, preparo e entrega das malas destinadas ás
localidades que directamente ou por intermedio de outras são servidas
por estradas de ferro;

13. Recebimento e abertura das malas, pelos correios ambulantes,
onde os houver, destinadas, á administração, á conferencia, marcação e
apartação das correspondcncias contidas nessas malas;

14, Recebimento e entrega, nos carros-correios, das malas de QU
para localidades que, directamente ou por intermédio de outras, são
servidas )201' estradas de ferro ,; .

15, Escrípturação da entmdà e sahida das malas e saccos j
r6. Relataria aunual do serviço a seu cargo;
17. Resumo diario do ponto da secção e preparo dos certificados

de comparecimento.
~ 5°, A' 5a secção incumbe:
I o , ,O registro de todas as, correspondencias ;
32°. Conferencia e expedição de toda a correspondencía regis

trada de e para ointeriore exterior da República ;
3°· Escripturaçâo da entrada e sahida dos saccos e malotes;
40

• Preparo e entrega á 4" secção dos volumes de corrcspondencía
registrados que tiverem de ser expedidos;

, 5"· Classificação e devolução da que não tiver podido ser distri
buida :

6°. Relataria annual do serviço a seu cargo;
7"). Registro diario do ponto e preparo dos certificados de presença.
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§ ()". A' 60. secção incumbe:

1°. Servíco de encommendas postaes intcrnacionaes, de accórdo
com as instrucçôes respectivas;

a''. Execução de todos os serviccs resultantes de accórdos interna-
cionacs : >

3°· Organização dos dados estatistícos relativos ao serviço interna
cional ;

4° : Resumo diário do ponto da secção e preparo dos certificados de
prcsença :

5°. Relataria anuual dos serviços a cargo da secção;
Art. 337. As administrações dos Correios dos Estados do Ama

zonas, Ceará, Rio de Janeiro e Paraná se dividirão em cinco secções, a
satcr:

In. Expediente, sob a immediata direcção do adirninistrador ;
2". Contabilidade c estatística, dirigida pelo contador j
3:'. 'I'hesouraria, sob a dirccção do thcsoureiro ;
4'\' Importação, exportação de correspondencias ordinárias, refugo,

serviço internacional e correios ambulantes, dirigida por um chefe de
secção;

5""· Importação e exportação de registrados em geral, inclusive o
serviço internacional sujeito a reg-istro, também dirigida por. um chefe.

Art. 328. A's referidas secções incumbem os mesmos serviços dis
tribntdos pelos §~ tv a 5" do art. 326, ficando, além disto, sub-divididos
pelas secções 4" C 5'1. os serviços de que trata o S 6') do referido artigo.

Art. 329" A's administrações que tiverem sub-adnnuístrações in
cumbirá mais @ seguinte:

1°. Na I"" secção, matricula, assentamento e registro do pessoal
das sub-admtntstmcõcs :

2". Na 2"" secção, tomada de contas ás sub-administrações;
Art. 330. As administrações dos Correios de 2"', :{ e 4"" classes se

dividirão em quatro secções:
I". Expediente, sob a innuediata direcção do administrador;
2"". Contabilidade e estatística, dirigida pelo contador;
:/J.. Thesouraria dirigida, pelo thesoureiro j
4"". Recebimento, importação, conferencia, distribuição e expe

dição elas correspondcncias tanto ordinárias COmo registradas sem valor
declarado, e expedição de malas, serviços ambulantes, si os houver, e
serviço internacional, dirigida por urn cheíe .

§ 1°" A' 1'" secção incumbe:
10. Toda a correspondcncia com as autoridaddes do Estado, com

o director geral, os sub-dírecrores, com os outros administradores
e com os agentes, devendo logo abrir, dar entrada e distribuir a
recebida, excepto quando confidencial e reservada, que será aberta pelo
administrador;

2.°. Preparo de papeis para despacho do administrador;
3°. Processo de concurso, nomeação, distribuição, licenças, pe

nalidades, recompensas, promoções, remoções e aposentador!- do
pessoal;
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4°. Matricula do pessoal da administrarão e suas agencias, in
dicando as datas de entrada, promoção, remoção, aposentadoria e
fallecimcnto ou exoneração ;

5°. Exame das reclamações contra a execução do serviço no
Estado;

6°. Organização de horarios e itinerários de correios ambulantes
e linhas postaes;

7°. Expedição de ordens do administrador;
8°. Classificação, guarda e conservação de todos os livros e pa

peis que devem constituir o archivc e a hibliotheca ;
9°. Proposta para creação, suppressão e restabelecimento de

agencias e linhas postaes, augmento e diminuição do numero de
viagens;

IO. Registro das linhas postaes do Estado, indicando as datas de
sua creação, pontos terminaes .e inter medias, extensão kilometrica
e, si a conducção das malas é feita por contracto ou por adminis
tração, nome do contractante ou do estafeta e o custo do serviço:

I I. Recebimento, exame de propostas de contractos ;
12. Registro de todos os jornaes e publicações periódicas do

Estado;
13. Assentamento do pessoal da administração e agencias do Es

tado, contendo todos os esclarecimentos sobre o mesmo pessoal;
14. Registro das agencias do Estado, indicando as datas de sua

creação, classificação, categoria da localidade, municipio a que per
tence, nome do empregado, data da nomeação, da exoneração, etc.;

15. Organização da tabella da partida e chegada das malas a
admiuistracão cada uma das estações postaes do Estado, com indicação
das horas de colIecta e distribuição domiciliaria, onde houver;

16. Preparo dos elementos do relatorio annual dos serviços a
cargo da administração.

§ 2°. A' 2" secção incumbe:
IO. Escripturaçâo da receita e despeza e da entrada e sahida de

senos e outras fórmulas de franquia;
2 0

• Organização das contas correntes dos responsaveís para com a
Fazenda Nacional, immediatamcntc subordinados á administração, de
acc6rdo com as Instrucçõcs do Tribunal de Contas, de 22 de julho de
1903, e Regulamento n . 2.409, de 23 de dezembro de r896;

30 • Exame das contas que tiverem de ser pagas pela administração;
IJ:°. Preparo dos documentos de despeza , assim como das guias

para expedição de sellos e outras formulas de franquia, de material,
objectos de expediente e utensílios ;

5°. Registro geral do ponto e preparo das folhas e guias para pa-
gamento do pessoal da administração;

6°. Orçamento annual ;
7°. Balanços mensaes e annuaes ;
8°. Fiscalização e escripturação da entrada e sahida do material a

cargo da 3'" secção, de accórdo com as Instrucções respectivas;
9°. Fiscalização, exame e escripturação, relativa ao serviço de assí

gnatnras de jornase e outras publicações periódicas, cobranças etc., de
accórdo com as instruccões respectivas;
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10. Conta corrente dos responsavcís para com o thesourciro, por
scllos e outras formulas de franquia;

Ir. Conta corrente dos devedores á Fazenda Nacional, por imposto
do se110, multas ou extravio de valores;

12. Escripturacâü do Montepio do pessoal da administração e das
caixas economicas;

13. Escripturacão e organização das contas relativas aos serviços
de encommendas internacionaes, cartas c caixas com valor declarado e
outros autorizados;

I4. Serviço de "ales e cheques postaes de e para o interior e ex
terior, na parte que lhe disser respeito, assim como á escripturacâo
relativa ao mesmo serviço;

15. Processo das fianças ou cauções dos empregndos a ellas sujeito;
rô. Organização da estatística elas correspondcncías, não s6 pos

tadas nas repartições do Estado; como distribuídas, de modo que ao
mesmo tempo se conheça o movimento de cada estação postal ;

17. Relatório annnal da parte financeira do serviço \)Ostal e de
outros serviços a seu cargo, para servír de base á coutecção ( o relataria
do administrador.

§ 3°. A' 33 secção incumbe:

I Q. Arrecadar e pagar;
2°. O serviço de venda de selIos adhesivoa, cartas-bilhetes, bilhetes

postaes, sobrecartas, cintas estampilhadas e. outras fórmulas de franquia;
3". Serviço de emissão e pagamento de vales e cheques postaes

de e para o interior e exterior;
4°. Serviço de assígnatura de jornaes e outras pnbhcaçõcs pe..

riodicas, cobranças, etc.;
5ó • Recebimento, guarda e expedição de sellos adheslvcs; cartas

bilhetes, bilhetes-postaes, sobrecartas , cintas, estampilhadas e outras
fórmulas de franquia;

6°. Registro das correspondecias com valor declarado recebidas
para esse fim;

7°. Recebimento, da 4'1. secção, das correspondencias registradas
corn valor declarado, para effectuar a cntregn e a remessa á mesma
secção da que tiver de ser expedida, reexpedida ou devolvida;

8°. Recebimento, conferencia, guarda, fornecimentos e expedição
de fórmulas impressas, objectos de expediente, material e utensílios
pará as diversas secções c agencias;

9°. Recebimento da respectiva repartição de fazenda .do suppri
mento necessario para occorrer ás despesas daadminístração - c reco
lhimento dos saldos;

10. Relatorio annual do serviço a seu cargo.

§ 4'\ 1\' 4" secção incumbe:

10,. Recebimento e abertura das malas do interior e exterior ;
sO. Conferencia, marcação, manipulação e distribuição das cor

respondencias ordinarias contidas-nas malas;
3°; Organização dos documentos de debito pelas correspondencias

não franqueadas ou de franquia ínsurãclente ;



4°. Recebimento das corrcspondcncias urbanas, sua marcação,
apartação c distribuição;

5° Remessa, em protocollo, á 3" secção, dos objectos .rcgístrados
com valor declarado para a entrega respectiva ;

6°. Registro das correspondenctas registradas sem valor declarado;
7°. Abertura dos volumes de correspondencias registradas pro

cedentes da Republica ou de palzcs estrangeiros;
8°,. Conferencia, marcação, manipulação, lançamento, expedição e

rcexpedição dessa correspondencia, assim corno sua distribuição, tanto
no Correio, como nos domicílios;

9(1. Classificação, guarda e devolução das correspondencias que não
tiverem podido ser distribuidas;

10. Escolha e classificação, devolução c COnsumo das correspon
ocncías cabidas em refugo;

I r . Apprehensno das correspondcncias recebidas ou transportadas
fraudulentamente ;

] 3. Fiscalização dos serviços de distribuição domiciliaria e de
collectas das caixas urbanas e geral; .

13. Recebimento dos joruaes.e outras publicações periorlícas :
r4. Fiscalização do recebimento de malas c correspondencías a

cargo dos agentes embarcados e dos empregados designados para o
serviço do mar, onde os houver;

1::;. Annuncios de horas de fechamento de malas e de sahida de
vapores ; .

16. Registro nos indicadores de mudanças de domlcilios ;
17.. Preparo e expedição de malas para o interior e exterior da

Rcpublíca ;
I B. Superintendencia de todos os serviços dos correíos arnbulantcs,

onde, os houver, e ele transporte de malas do Correio no Estado;
[9. Manipulação, JiOS carros-correios, das correspondencias ordi

narias de ultima hora e preparo e entrega das malas destinadas ás locali
dades quo" stírcctemcctc ou Ror íntentiedío de outras, são servidas por
estradas de ferro;

ao. Recebimento e abertura das malas pelos correios ambulantes
destinadas á administração, coníercucia , marcação e apartação 'das
corresponcteuclas contidas nessas malas;

21. Recebimento e entrega de malas de ou para localidades que,
dircctamente ou porinterrncdío ele outras, são servidas por estradas de
ferro j

22. Escnpmracão da .sahida de malas, bolsas c.saccos:
23. Fxecução de quaesqucr serviços resultantes de accôrdos inter

nacionaes, conforme as instrucçôcs respectivas;
34. Relataria annual da. parte relativaiaos serviços a, cargo, da

secção, para servir de base á confecção do relataria do. administrador;
:25. Registro diário do ponto dos empregados que não trabalharem

na expediente da administração e preparo dos certificados de pre-
sença. .

Art. 33I .. As administrações. mantida aadual, classifícação,
passarão das classes inferiores para. as 'Superiores; preenchendo as
seguintes condições: .
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As de 43. classe passarão a 3" quando, no período de tres annos
consecutivos, tiverem a renda annual de setenta e cinco contos o.
(7S:000$ooo) ; . .

As de 3a para 3 11 quando no mesmo período apresentarem renda
superior a cento e cinccenta contos de réis annuaes \150:000$000) ;

As de 2" passarão a (I. classe quando, em ig·ua período, apresen
tarem renda superior a trezentos contos annuaes <300:000$000).

Paragrapho unico. Tembern poderão ser elevadas de classe quando
tiverem movimento geral de correspondencia pelo menos igual ao da
que o tiver menor entre as outras repartições da classe superior.

CAPITULO XX·

DAS SUB-ADlIIINISTRAÇÕES

Art. 3:::2. Haverá no territorio dos Estados da Bahia. Minas
Gemes e S. Paulo sub-administrações do Correio immedlataruente
subordinadas a.respectiva Administração dos Correios, as quaes terão
por sede as cidades de Campanha, Diamantina, Minas do Rio de
Contas, Ribeirão Preto e Uberaba,

Paragrapho uníco. Estas repartições postaes terão, quanto ao
serviço e ao pessoal, a mesma organização das administrações de
4fi classe, attribuiçôes e deveres constantes deste Regulamento. e super
intenderão certo numero de agentes, que lhe serão ímrnediatamcnte
subordinados.

Art. oco- O dircctor geral, sob proposta do administrador,
determinará quaes as agencias que devem ficar dírectarnente subor
dinadas á administração e a cada uma das sub-administrações, atten
dendo á facilidade de communicacões entre as agencias e as repartições
a que ficarem subordinadas, ás ligações e dependencia de linhas do
Correio e outras conventcncías do serviço.

Art. :)34. As sub-administrações se dividirão em quatro secções:
10\. Expediente - sob a immediata direcçâo do sub-adminis-

trador'
2".' Contabilidade e estatística - dirigida pelo contador;
3". Thesouraria - dirigida pelo thesoureiro ;
411.. Recebimento, importação, conferencia, distribuição e expe

dição das corrcspondeucías, tanto -ordinarias como registradas, sem
valor declarado, e expedição de malas, serviços ambulantes, si os
houver, refugo e quaesquer outros serviços de que venha a ser encar
rcgada - dirigida por um chefe de secção.

§ 1°. A' t'' secção incumbe:
10. Toda a correspondencia com as autoridades do respectivo

Estado, com o director, sub-director, administradores, com os outros
sub-administradores c com os agentes, devendo logo abrir, dar
entrada e distribuir a recebida, excepto quando confidencial ou reser
vada, que será aberta pelo sub-administrador j
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2°. O preparo de papeis para despacho;
3°, O processo de concurso de pessoal;
4°. A matricula do pessoal da sub-administração e agencias a ella

subordinadas;
5°. O exame das reclamações contra a execução do serviço na cir

cumscripção postal j
6°. A organização de horarios e itinerarios de correios ambulantes

e linhas postaes ;
7°. A expedição de ordens do sub-administrador e qualquer outro

expediente de que seja encarregada j
8°, A classificação, guarda e conservação de todos os livros e pa

peis que devam constituir o archívo e a bibliotheca ;
9°, As propostas para creação, suppressão e restabelecimento de

ag-encias e linhas postaes, e augmcnto e diminuição do numero de
vrazens ;

ti 10, O registro das linhas postaes da circumscripção ;
r i . O registro de todos os jornaes e publicações pcriodicas da cir

cumscripç.ão ;
12, O assentamento do. pessoal e das agencias da ctrcumscrlpção,

contendo todos os esclarecimentos j
13. O registro e organização da tabclla de partida e chegada das

malas;
14. Preparo dos elementos para o relatório annual dos serviços a

cargo da sub-administração;

§ 2°. A 2(1, secção incumbe:

I~~ ,A escripturação da receita e dcspeza, da entrada c sahtda de
sellos e outras fórmulas de franquia;

2°. Tomada de contas e contas correntes com as agencias;
3°. O exame das contas que tiverem de ser pagas pela sub-adrni

nistração ;
4°. O preparo dos documentos de despeza, assim como das guias

para expedição de sellos e outras fórmulas de franquia, material, obje
elos de expediente e utensilios ;

5°, O registro do ponto, preparo das folhas e guias para pagamento
do pessoal da sub-administração c das agencias da circumscripção ;

6°, Os balanços mensaes e annuaes;
7°, A fiscalização c escripturação da entrada e sahida do material

a cargo da 3(1. secção;
8°. A fiscalização, exame e escripturação relativa ao serviço de as

signaturas de jornaes e outras publicações periodicas, cobranças) etc.;
9°. A conta corrente dos devedores a Fazenda Nacional;
10. A conta corrente dos responsaveís para Com o thesoureíro

por sellos e outras fórmulas de franquia;

I I. A escripturação relativa ao Montepio dos funccionarios ;
12. O preparo dos documentos de deftcit de agencias, de arreca

dação de dinheiro c de pagamento de despezas autorizadas;
13. O processo das fianças ou cauções dos empregados a el1as

sujeitos;
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q, o serviço de chcq LlCS e vares de e para O interior e exterior,
na parte que lhe disser respeito, assim como a cscripturaçâo relativa
aos mesmos serviços e ao de caixas econouucas ;

15. A organização da estatistica das correspordcnciaa, não só
postadas nas agencias a seu cargo-, COnlO distribuidas, de modo que
ao mesmo tempo se conheça o movimento de cada estação postal;

16. Serviços decorrentes de accordos internacionacs, na parte que
lhe couber.; ,

J7. O relatório auuual da parte financeira elo serviço postal, assim
como da estatistca ~ refugos, para servir de base á confecção do rela
taria do sub-administrador ,

S 3°· .i\' 3'" secção incumbe:
1°·. Arrecadar e pagar;
2~. O serviço de vendas ele SC1103 adhesivos, cartas-bilhetes, bl

lhetes-postaes, sobrecartas e cintas estampilhadas e outras fórmulas de
franquia;

:)0, O serviço de emissão c pagamento de vales postaes de e para o
interior ou exterior e de cheques postaes ;

4°, O serviço de assígnaturas de jornaes c' outras publicações perio
dicas, cobranças e caixas economicas ;

5°. O recebimento, guarda e expedição de sellos adhesivos, cartas
bilhetes, bílhetes-postaes, sobrecartas e cintas estampilhadas e outras
fórmulas de franquia;

6°, O registro das correspondencias com valor declarado rece
bidas para esse fim;

7°. O~recebimento, ela 4'" secção, das correspondencias registradas
com valor declarado, para effectuar a entrega, e a remessa, á mesma
secção, da que tiver de ser expedida, reexpedida e devolvida;

8(1, O recebimento, conferencia, guarda, fornecimento e expedido
de fórmulas impressas, objectos de expediente, material e utensítlos
para as diversas secções e agencias da circurnscripção ;

9°,· Recebimento dos supprimenros de fundos enviados peta ad
ministração para occorrer .ás despezas da sub-administração e,recolhi
mento dos saldos;

to. Serviços resultantes de convenções c. accórdos internacionacs
na parte que lhe couber;

I I. Relataria annua! dos serviços a cargo da secção.
§Ao. A' 4a secção incumbe:

1°. O recebimento, abertura c conferencia de malas;
2°. A conferencia, marcação, manipulação e distribuição das corres

pondencias ordinárias contidas nas malas;
3°. 1\ organização dos documentos de debito pelas correspondencías

não franqueadas ou de franquia insufticiente;
4<), .'0 recebimentodas correspondencías urbanas, sua marcação, apar

tação' e distribuição;
SO. A remessa, em protocollo, á 3'" secção, dos objectos reg-istrados

com valor declarado para a entrega respectiva;
6". O registro das corrcspondcnoas sem valor declarado recebidas

para esse fim;
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7°. }\ abertura dos volumes de corrcspoudcr.cías registradas tece
bidas ;

B". A couferencia, marcação, manipulação, lançamento, expedição
e recxpcdíçao dessas corrcspondencías, assim corno sua distribuição,
tanto no Correio como nos domicilies ;

9° ~ Classificação, guarda e devolução das correspondcncias que não
tiverem podido ser distribuidas;

10. A escolha e classificação e 'processo das corrcspondcncias cahidas
em refugo;

1 I. Apprehensão das correspondencias recebidas ou transportadas
fraudulentamente;

12. Fiscalização dos serviços de distribuição domiciliaria e de col
Iecta das carxns urbanas e geral;

13. O recebimento dos joruaes e outras publicações periódicas ;
14. Os annuncíos das .horas de fechamento de malas e sahida de va-

pores, trens, etc. j
15. O registro, nos indicadores, de mudança ele domicilies ;
16. O preparo e expedição de correspondencias e de malas;
17. A superintenocncia de todos os serviços de correios ambulantes,

si os houver, e de transporte de malas elo Correio, na círcumscrjpção :
18. A cscripturação da sahida das malas, saccos e bolsas;
19. O relataria annual dos serviços a cargo da sccção;
30. Registro eliario do ponto dos empregados que o assignarem na

secção c preparo dos certificados de presença.

CAPITULO XXI

DAS SUCCURSAES

Art. 335. Na 'Capital Federal e em outras, onde tique dcmon
strada a sua necessidade para a boa execução do serviço, haverá sue
cursaes da repartição principal, que serão estabelecidas nos pontos
mais convenientes, a juizo do director geral, tendo cada uma a seu cargo
os seguintes serviços :

10. Venda de sellos e outras fórmulas;
2°. Registro de correspondencfas com e sem valor, para qualquer

localidade;
3°. Emissão e pagamentos de cheques postaes e de vales nacionaes

e internacionaes j
4°. Cobrança de titulas, letras e obrigações, e essígnatura .de jor

»aes e outras publicações periódicas ;
5". Recebímento.vmarcacao .e manipulação das correspondencias ;
6°. Expedição, em malas 'fechadas, das correspondenclas para as

repartições centraes de que dependem para as outras succursaes e
correios ambulantes e agentes embarcados e, finalmente, ás capitaes
<dos Estados servidos por via maritima, quando a bordo nãoihouver
agente;

7°. Collecta c distribuição na respectiva área;
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• Quaesquer outros serviços postaes que, para conveniencia do

público e do Correio, sejam autorizados pelo director geral j
9°. Relatório annual do serviço a seu cargo; .
10 '. Registro diario do ponto e preparo dos certificados de pre

sença ;
Art. 316. As succursaes serão servidas por empregados da repar

tição prindpa! de que dependerem, dirigidas por um official, sendo O
thesoureiro representado por empregado da thesouraria,

Art , 337. O director geral, por proposta do sub-director do
Trafego e dos administradores, marcará os limites da área, de cada
uma das succursaes e os da parte central da cidade em que os serviços
de collccta e distribuição fiquem a cargo ela repartição principal.

CAPITULO XXII

nAS AGENCIAS

Art. 338. Nas cidades, villas, povoações, estações de estradas de
ferro e outras localidades da República haverá agencias de Correio,
immediatainente subordinadas ás administrações e sub-administrações
dos Correios do Estado a que pertencerem.

Art. 339. As agencias do Correio serão divididas em quatro
classes, do modo seguinte:

§ 10. A' rl. classe pertencerão as agencias que satisfizerem qualquer
das seguintes condições:

I a. Renda superior a 40 :000$ em tres annos consecutivos j
211

• Centros importantes e cspccíaes de permuta de malas, com es
tações postaes, do interior e exterior, a juizo da directoria ,

~ 2 0
• A' 2 11 classe pertencerão as agencias que satisfizerem qualquer

das condições seguintes;

10. Renda superior a 20:000$ em tres annos consccurlvos j
2°. Centros importantes de permutação de malas com outras es

tações postaes, ou pela distribuição de corrcspcndencias mediante car
teiros ruraes, a juizo da directoria.

§ 30
• A' 3" classe pertencerão as agencias que satislizçrem qualquer

das condições que seguem:

1°. Renda superior a 5:oco$ em tres nnnos consecutivos;
20

• Centro importante de permuta de, malas e correspondencias,
§ 40

• A' 4'" classe pertencerão todas as outras agencias.
Ar1. 340. Renda, para os eíleitos da primeira condição dos §~ l°,

2 0 e 3°, do artigo antecedente, considera- se a importancia de scllos ven
didos na agencia.

Ar1. 34I. As agencias serão creadas pelo director geral, mediante
proposta do sub-director do Trafego c dos administradores, e s6 serão
installadas depois de verificada a cxistencía de saldo sufflcíente na con
signação orçamentária votada pelo Congresso Nacional.
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Paragrapho unico. 1\ proposta dos administradores para a creação
de agencia deverá conter o numero approximado de habitantes da loca
lidade, na extensão de cinco kilornetros, a categoria e a importancia da
localidade, sua distancia á estaçâc postal mais proxima, c a despeza a fazer
com o serviço de conducção de malas e com a insta Ilação da agencia.

Art. 342. A bordo dos paquetes das mais importantes companhias
nnclonaes de navegação, quer sejam subvencionadas ou não pela União
ou por um ou mais Estados, haverá as agencias de que trata °art. 354.

Art. 343" Na Capital Federal, nas capítaes dos Estados e nas
cidades mais importantes poderá haver, para commodidade do publico,
agencias urbanas, estabelecidas nas estações Iniciaes das estradas de
ferro, de companhias de navegação e nos pontos mais convenientes; só
podendo taes agencias, em regra, trocar malas COIU as administrações
c succursaes a que estiverem subordinadas e, em casos cxccpcíonacs, com
outras estações postaes, si para isso forem autorizadas.

§ I.° Tacs agencias terão os mesmos encargos das que se acham
estabelecidas nas outras localidades.

§ '};o Poderão ser elevadas ate rIo classe as da Capital Federal e as
das capitães dos Estados, e até 2" classe as elas outras cidades, desde
que satisfaçam as condições de renda de que trata o art. 339, §§ 2° e 3°,
pela forma estabelecida no artigo que se segue.

Art. 344. As agencias só poderão ser elevadas á categoria supe
rior quando preencherem as condições para isso necessarias e mediante
proposta do sub-director do Trafego e elos administradores ao director
geral, no mez de março de cada trieunio, para a classífícaçãocde
agencias e fixação de vencimentos e gratificações aos serventuarios, e
que vigorarão durante trcs annos.

Art. 345. Deverão ser suppri.nidas as agencias, quando não haja
quem nellas queira servir pela gratificação estabelecida, ou quando
o seu rendimento não chegue para o, respectivo custeio, salvo circum
stancias especiaes .

Art. 346. Nas revisões de classificação, para o effeito de elevação
ou reducção de vencimentos na mesma classe, ter-se-á em vista, não só
a renda da agencia no triennio anterior, como o movimento de CO[
respondencias expedidas e distribuídas e ° de malas expedidas e em
transito.

Ar1. 347. As agencias de r'' e 2" classes funcciouarão, na falta de
edifício publico, em casas para esse 11m alugadas por contracto, nas
quaes, sempre que fór possível, os agentes deverão morar. As agen
cias de J& e 4" classes, em regra , funccionarão nas casas dos respectivos
agentes.

Ar1. 348. Serão ag-enciasespeciaes e terão o pessoal constante da
tabella G annexa as das cidades de Campos, Santos c Rio Grande,

CAPITULO XlII

COHHEIOS A~IBULANTES- POsTA RURAL -, SEltVlÇ;O NO 1IlAR

Ar1. 349. Os correios ambulantes Iunccionarão em carros espe
cíaes de estradas de ferro, com as accommodacõcs necessarias, ficando

Poder Executivo .- I')OI) - Vs. Ir. 50
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a sua execução a cargo de empregados da repartição postal de que de·
penderem.

Paragrapho uníco , Aos correios ambulantes incumbe:
I. o A manipulação das correspoudcncias ordinárias ccllcctadas á

hora da partida dos trens, assim como das registradas uma hora
antes;

2. o O preparo e entrega das malas destinadas ás localidades, que,
dírectamenie ou por intermédio de outras, são servidas por estradas
de ferro;

.3. o O recebimento e entrega de malas de ou para as ditas locali
dades j

4.° Recebimento e abertura das malas que lhes forem dirigidas e ás
repartições de que dependerem;

5. o A conferencia, apartação, marcação e reexpedição das corre
spondencias contidas nessas malas;

6. o A venda de sellos e outras fórmulas de franquia;
7. o Quaesquer outros serviços de que sejam encarregados.

. . Art. 350. Haverá correios ambulantes em linhas; trechos ou. ramaes
de estradas de ferro da União, dos Estados ou de emprezas particulares,
com ou sem garantia de juros da União ou dos Estados, mediante pro
posta fundamentada do sub-dircctor do Trafego, dos administradores ou
sub-administradores ao director geral.

Paragrapho uníco. O pessoal de cada correio ambulante devera
ser dividido em tres turmas, no maxímo, cada uma das quaes terá
tantos offieiaes quantos forem os trechos ou ramaes de estrada de ferro
e mais um de categoria superior, que será o chefe da turma. No impedi
mento ou aijsencia, os officiaes serão substituidos pelos empregados de
classe Immedlatamentc inferior.

Art. 35I. Nos carros dos correios ambulantes pessoa alguma es
tranha ao serviço postal, nem mesmo autoridade, poderá viajar, nem ter
entrada.

Art. 35~L Mediante accõrdo com as administrações das estradas de'
ferro poderão ser collocados em qualquer ponto da linha, onde não pa
rarem os trens, apparelhos destinados ao recebimento e á entrega das
malas do correio.

Art. 353. Nas localidades em que houver ou a que fôr levado o
serviço rural, haverá carteiros privativos para o mesmo serviço" incum
bíndo-Ihes :

I. o O recebimento e distribuição de correspondencias ;
2. o A venda de sellos, cartas-bilhetes e bilhetes-postaes ;
3. o As collectas das caixas do correio situadas nos dístrtctos

ruraes ,
4. o. A conduccão das malas expedidas pelas diversas agencias para

a principal de cada districto ;
5. o Os avisos de cobrança dos recibos, letras e obrigações por

conta de particulares ;
6. o Quaesquer outros serviços postacs de que sejam encarre

gados.
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J'nragrapho unico. Esses carteiros percorrcrao a cavallo os dis
trictos a seu cargo, sem se desviarem do itinerario marcado, embora
.não .haja correspondencia a distribuir; partirão e regressarão às
agencias a que estiverem immediatantentc subordinados, a horas pre
víamente marcadas c conhecidas do publico.

Art. 354. A bordo dos paquetes das mais importantes companhias
nac'ouaes de navegação, subvencionadas ou nâo pela União ou por um
ou mais Estados, e que effectuarem viagens regulares entre portos na~

cíonaes, ou destes para os estrangeiros; haverá agencias postaes a
cargo de empregados pertencentes á repartição principal do ponto
inicial ou terminal das viagens.

Art. 355. Nos vapores 'ou linhas de vapores de navegação interna,
marítima ou fluvial, de pequeno curso, subvencionadas ou não, quando
houver, a juizo do director geral ou dos administradores.. necessidade
de reprimir e fiscalizar o contrabando postal ou o serviço de trans
porte de malas, serão designados pelos administradores empregados
para esse fim.

Art. 356. Nos paquetes ou vapores de que tratam os artígos an..
tecedentes, as companhias, seus agentes ou consignatários clarão pas
sagem, comedoria e beliche especial aos encarregados das agencias de
bordo, e, bem assim, aos empregados incumbidos da fiscalização postal,
mediante accórdo com o dírector ou os administradores, na f6rma
pela qual taes obrigações estejam previstas nos respectivos contractos
de navegação ou decretos, si os houver, de concessão de privilegio ou
subvenção.

Art. 357. Os conunandantes devem prestar, quando requisitado
pelog!;-agentes e fiscaes embarcados, todo o auxilio, no interesse do
servíço postal.

Art. 358. Nas administrações e nas agencias situadas 110S portos
maritimos ou Iluviaes, os navios que entrarem sem agente postal a
bordo serão visitados por empregados do Correio, para o fim de fisca
lizarem o transporte das correspondcncías e o contrabando postal, sem
prejuízo do serviço da entrega das malas ao Correio pelos respectivos
commandantes, capitães ou mestres.

Paragrapho unico. Esses empregados deverão conhecer pratica
mente a Jingua franceza, sendo motivo para prefcrencla na commissão o
conhecimento de outras Iinguas vivas.

CAPITULO XXIV

INSPECÇÃO

Art. 359. Fica estabelecida a ínspecção geral permanente de todas
as repartições postaes da República.

Art. 360. Esse serviço será executado por 40 inspectores Regio~

naes subordinados ao director geral e sujeitos á supérintendencía de
um inspector geral.

Art. 361. O ínspector geral será de immediata confiança do di
r ector geral, escolhido entre os empregados do quadro da dircctcria
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Geral, e que melhores provas tiver dado de sua competcnda, dedicação
c critério em connníssões <Ulteriores; servirá em commissão por prazo
nunca superior a trcs nnnos, que poderá ser interrompido ou renovado
a juizo do dircctor geral.

Art. 362. Os ínspecrorcs regionaes servirão tambcrn em C0111
missão pelo mesmo prazo nas mesmas condições do artigo anterior, e
serão escolhidos no quadro da Director!a e no das administrações entre os
cmpregados que tiverem dado melhores provas de capacidade profissional
e de conhecerem 0..'> serviços postacs em seu conjuncto.

Art. 36:::. O tnspcctor geral residirá offlcialmentc na séde da Di
rcctorta Geral e os mspectores recíonaes nas sedes das administrações
ou sub-administrações.

Art. 364, Os trabalhos dos inspcctorcs são externos e nas sedes das
rrcspectivaa administrações ou sub-administrações, não devendo, porém,
estes ultiruos absorver Jll"ÜS de quatro mczes em uni anuo.

Art. 3().~. As admiuistraçôcs, sub-admtuístrnçõcs, succursacs c
agendas soffrcrão pelo menus duas inspcccoes do serviço em gcrul, nn
nuauncutc, além das que inopinadamente devam ser feitas para verifi
CaÇa0 das caixas ou de serviços determinados .

.\rt. :;66. As ínspecçõcs do serviço em geral, nas repartições de
movimento, durarão o tempo necessário para o e~a\11C mnn.ooso de
todos os serviços, não devendo ser inferior a um dia a demora em cada
agencia de 2l l c 3" classe ..

Art. ;)67. O inspccror ecrat orgal1jzarc"t O projccto de instruccões
gcraes para o.scrvico de inspccção, assim como a divisão elas regiões ele
inspccçâo, ele accórdo com o numero e movimento das agencias, dis
tnuctas entre cllas, meios de transporte, subuictteudo tudo ao julgamento
do dircctor ueral .

Art. 368. O ínspector geral applicará pelo menos seis mexes por
anno ao serviço de íuspccções inesperadas, que lhe forem determinadas
pelo director geral, colhendo nessas viagens todas as informações que
se relacionem com O~ melhoramentos do serviço em geral e principal
mente quanto á rapidez das cormuunicaçôcs e it confecção do mappa
postal.

Art. 369. Verificada alguma falta commettida por qualquer
dos inspectores, scra el1e immediatàmentc substituído nessa com
missão.

Art. 370. Os relatorlos dos inspecvorcs serão succintos e obede
cerão a normas, que opportunamentc serão determinadas.

Art. ~71. Os inspectores deverão <lg-ir, sem demora, quando encon
tratem faltas ou irregularidades, tomando as providencias de sua alçada
ou solicitando com rapidez as que a excederem.

Art. 372, :.\ escolha dos inspcctores será feita livremente pelo di
rector geral, que poderá cxíçtr provas de capacidade, se assim O
entender.

Art. 373. Os inspcctorcs pcrcebcrno uma ajuda de custo annual e
uma diária fixada pelo dircctor geral, de accordo com o art. 382.

Art. 374. O dírector geral expedirá as iustrucçôes ncccssarias para
o completo exito do serviço de inspeccão.
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TITULO !lI

DO PESSOAL

CAPITULO XXV

\"UMERO E \'EXCL\IENTOS DO PESSOAL

789

Art. 375. As denominações, numero e vencimentos do pessoal do
quadro da Directoria, administracões e sub-drninistracõcs constara
das tabellas nnnexas a este Regulamento, sob letras A a J.

Paragrapho unico . O pessoal das administrações elevadas a
r" classe em virtude deste Regulamento perceberá os vencimentos
fixados para a Administração dos Correios de S. Paulo pelo regula
mento anterior, com as modificações constantes da respectiva tabella .

Art. 376. O director geral escolherá para servir em commissão no
seu gabinete até dois empregados de qualquer repartição postal,
marcando-lhes lima gratificação que não excederá de :S uio dos seus
vencimentos. Além destes poderá ter outros auxiliares de qualquer das
sub-dircctorias, sem direito á gratificação.

Art. 377. Os thcsoureiros, quando em exercido, além dos venci
mentos marcados, terão uma gratiflcação para quebras, sendo 800$
para (l da Dírecrona Geral e óClo$ para os das administraçôes c
5U h-administrações e agencias de I a classe.

Paragrapho unico. Para o mesmo fim terão os fieis da Directoria
uma gratificação de 200$ e os demais 100$.

Art _ 378. A terça parte dos vencimentos fixados nas tabellas
annexas será considerada gratificação pro labore.

Art. 379. Os empregados do quadro da Directoria Geral, das
administrações e sub-administrações perceberão, além dos seus ven
cimentos, uma gratificação addicional relativa ao tempo de eflectivo
exercício no Correio, que será considerada para todos os..efleitos,
ir.1clusive os de aposentadoria, como parte Integrante dos mesmos ven
Cimentos, a saber:

Mais ele 10 annos 10 %

» » 30 » 20 "r
» » 0- » 30 %-j
» » 3° » 40 o

~ I. o Os accrescimos concedidos por tempo de serviço nos termos
deste artigo serão incorporados integralmente aos vencimentos do
íuuccionario aposentado.

S 2. o A gratificação addicional será calculada sobre o tempo
liquido de serviço, descontadas todas os faltas, e o anno em que o em
pregado tiver soffrido a pena de suspensão, e a contar do dia seguinte
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áquelle em que o empregado tiver completado o tempo de serviço que
meti vc a melhoria elos seus vencimentos.

Art. 380. Os serventes que tiverem mais de 16 annos ele eücctivo
serviço postal perceberão uma diária addicional equivalente á sexta
parte da fixada nas respectivas tabellas. diaria que será augmcntada ria
mesma proporção, quando completarem 20 e 30 an110S, com as rcsrrfc
ções do artigo antecedente.

Art. 3B1; Os empregados dos correios amb~lantes, quando via
jarem, os do serviço no mar. e os agentes embarcados, :1u3n90 est~
verem em exercício ou em VIagem, perceberão uma gratificação addi
cional de 20 % para os r'" officiaes, de 25 % para a? 2 0 S e 3°' oülctaes
e de 30 o/c para os amanuenses, praticantes e serventes. Esta g-ra,tifi
cação não será abonada aos que faltarem ao serviço, por motivo justi
ficado ou não'.

Parag'rapho unico , Além desta gratificação, será abonada aOS
empregados que pernoitarem Ióra ela repartição, e forem obrigados a
dcspezas extraordinárias de hospedagem, a diária de 5$CJOo.

Art. 382. Aos empregadosTncumbtdos de qualquer commissão,
dentro ou íóra do paiz ou do Estado onde tiverem exercido, serão
abonadas passagens para si, uma ajuda de custo até tres mezes de
vencimentos e uma diaria até 5 % dos seus vencimentos mensacs.

SI. o Ao dircctor geral e aos administradores compete fixar a ajuda
de custo e a diaria . ~

§ 2. o Por uma mesma cornmissão não poderá ser abonada mais de
uma ajuda de custo.

S 3·<> Durante o mesmo exercício financeiro,caela empregado s6
poderá receBer até duas ajudas de custo, qualquer que seja o numero
de commissoes desempenhadas.

Art. 383. O director geral terá direito fi conducção especial para
uso diário, no intuito de evitar demora do expediente a seu -cargo; e,
quando em serviço fóra da Capital Federal, o que ficará a seu arbitrio,
percebera as vantagens .do artigo antecedente, sendo a ,ajuda' de custo
e diária determinadas pelo ministro, 413 accórdo com o mesmo artigo;

Paragrapho unico. A diaria do artigo antecedente será abonada
aos administradores c sub-administradores quando, por necessidade
comprovada do serviço, tenham de afastar-se da sua repartição. A
diaria será, neste caso, marcada pelo director geral.

Art. 384. Os empregados promovidos, ou removidos, quando ti
verem por isso de mudar de rcsídencía.. terão passagem ·gratuita para
si e suas farnilias e uma ajuda-de custo -correspondente a um mez de
vencimentornensal dos lagares que forem occupar, quando a mudança
fôr para. outro ponto do mesmo Estado, .ou ao vencimento de dous
mczcs, quando para Estado diverso.

§ I. o' Considera-se família do empregado sua mulher, seus filhos,
sua mãe ou pae invalidas, ou quando forem sustentados pelo empre-
gado no domicilio deste, e seus íamulos até dois. ,. '.s 2. ° Os empregados removidos ou promovidos terão direito, a
partir da data do desligamento e dentro do prazo que l~E:s fôr tl1~reado

-:cIo director geral para entrar em exerctcío, ao vencimento do canto
que occuparem no acto ela remoção.
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~ ;:;.0 ,OS empregados, porém,_ removidos a pedido não terão
direito á ajuda de custo nem ás passagens e somente perceberão, :il
partir da data, do éesugamenrc, o vencimento do lagar qúé occupa
vam, durante o prazo que lhes fôr fixado.

ArL 385. Os em-pregados que substituirema outros empregados
perceberão os vencimentos de accórdo.com as scguíntcs regras:

1\ si a substituição se der por motivo deachar-se vago o lagar,
o substituto perderá os seu!" vencimentos e passará a perceber os do
lagar vago;

2", si a substituição ~-e der por outros motivos, salvo férias, caberá
ao substituto, além dos s~us vencimentos, a quantia necessaría para per
fazer os vencimentos do substituído. Em caso algum o vencimento do
substituto poderá ser superior ao do logar do empregado substituído.

ArL 386. Os empregados nomeados em commissão para exercer
qualquer' cargo perceberão somente os vencimentos fixados para esse
cargo; podendo, porém, optar pelos seus proprios vencimentos. Ne
nhuma outra vantagem lhe será-abonada,' além "da "ajudaide custo e
passagem para si e sua íamilia.'

Art. 387; O pessoal ôas ~agencias terá as 'gratificações cons
tantes da tabella annexa sob a letra H:

§ I. A casa, e todas as despezas de material' para as'-agencias de
Ia e 33. classesserão pagas por conta dá União.

2. o Os objectos deescriptorfo,· espedientee utensílícs para as
agencias de 3a. e 4 classes serão á custa da União..

Art. '388. Os agentes e ajudantes -de Ia. e 2 1l -classes, que contarem
maig.de 10 annos de'serviço postal sem penalidadesdlsciplmares, só po
derão ser dispensados depois de processo regular no qual serão ouvidos.

Art . 389. Os praticantes carteiros ,e serventes das agencias terão
o vencimento que ror fixado na lei orçamentária.

Art. 390. Os' agentes e ajudantes de 3" classe, que se distin
guirem pelo seu zelo, ·terao prefcrencia para' o preenchimento.dos
lagares de agentes e ajudantes de 2a. classe e estes para os de I
classe.quc vagarem, quando não fór nomeado empregado em com
missão para os referidos lagares.

Ar1. 39I.0 dírector geral submetterà á approvação do minis
tro, no mez de março de cada, triennio, uma tabella de classificação
de agencias, seu pessoal, gratificações fixas e vencimentos que devem
perceber os' agentes e seus ajudantes, durante o tríennío seguinte.

Paragrapho unico. O director geral, mediante representação
motivada dos administradores e dentro do -triennio da classificação das
agencias, poderá propor ao ministro da Viação e Obras Publicas a ele
vação de uma agencia e a elevaçãoda gratificação do respectivo agente,
quando circumstancias extraordlnarlas ou especíaes do serviço postal
assim o exigirem.

CAPITULO XXVI

ATTRIBUIÇÕES E DEVERES

Art. 392. O director geral dirig superiormente o serviço
postal em toda a República, podendo aelle intervir dírectamente,
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sempre que julgar opportuno , e recebe ordens do ministro da Viação
e Obras Publicas.

Compete-lhe, além do disposto em outros artigos deste Regula
mento:

IO, corresponder-se directamentc com o ministro da Viação. e
Obras Publicas e com todas os autoridades, excepto os outros mi
nistros;

'}o, autorizar, por cscrípto, as despezas dentro das verbas votadas
no orçamento, ouvida a Sub-Dircctoria de Contabilidade; ..

3°, propor ao ministro a distribuição dos creditas para a Directoria
e para as administrações, em cada exercício, e o augmento delles, quando
isso fôr iudispensavcl ;

4°, celebrar contractos para serviços a cargo da Directoria, ficando
dependente de approvação do ministro os que excederem de .
2$:000$000 ;

5°, informar motivadamente sobre aposentação dos empregados
em geral c sobre nomeação, promoção, remoção e demissão dos de no
meação do Governo, e remover os de sua nomeação ou de nomeação
dos administradores:
_ 6°, licenciar aos empregados de sua nomeação na forma deste

Regulamento, bem como aos de nomeação dos administradores, além
de 30 dias; e até seis rnczes durante o anno, com ou sem ordenado,
aos de nomeação do Governo;

7°, advertir, multar e suspender nos termos deste Regulamento e
demittir os.cmprcgndos de sua nomeação;

8°, nomear examinadores para os concursos na Directoria e de
signar os inspectores que devam fiscalizar os que se effectuarern nas
outras repartições postacs ;

9°, julgar e approvar ou annullar os concursos de segunda en
trancia e os de primeira realizados na Directorla, podendo também
annullar os realizados nas administrações e sub-administrações, cujo
processo não tiver corrido regularmente;

IO, escolher os empregados que devam ter exercício em cada uma
das sub-directorias ou ruudal-os de umas para outras;

I I, designar Os iuspectores postaes ;
rs , autorizar a creação do serviço rural nas localidades em que Iór

necessário e por proposta fundamentada do sub-director de Trafego c
dos administradores;

13, crenr e supprímir succursaes e agencias onde as necessidades
do serviço e do publico exigirem, assim como crear, supprímtr e al
terar linhas postaes, dentro do credito 'lotado;

14, cxtendcr ás Repartições que julgar conveniente os serviços
executados em outras;

I,), determinar as cidades em que a entrega de valores deva ser
feita a domicilio-por carteiros afiançados;

16, adoptar o svstema do material fixo ou ambulante necessário
ao serviço ; ~

'7, prover interinamente os lagares que vagarem c a substituição
dos funccionarios licenciados ou ausentes por qualquer motivo legal G
cuja nome-cão for de sua compctenc!a ou cio Ministro i
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18, impor multas a quaesquer pessoas extranhas ao Cor ia por
infracção das disposições deste Regulamento ou de contractos ;

1<), prender em ílagrante delicto, nos casos previstos neste Regu
lamento, e solicitar elas respectivas autoridadesa prisão de empregados
e de outras pessoas dclíuquentes, e de responsaveis para com a fazenda
nacional, nos casos permittidos por lei;

20, propor triennalmente ao ministro, no 111e7, de março, grarífl
cação fixa aos agentes c seus ajudantes e nova classificação de ag~n

clas , c, annualmente , o estabelecimento ou suppressão de correios
ambulantes e o augrnento, quando indispensável. do numero de offlcíaes,
amanucnses, praticantes, fieis e auxiliares do thesoureiru, continuas,
carteiros e serventes para a Directoria Geral, administrações, sub-admi
nistrações, succursaes e agencias;

21, autorizar por escripto o fornecimento de sellos e outras
formulas de franquia ao respectivo deposito e as administrações, a
remessa aos correios estrangeiros e bem assim a acquisicão do mate
rial para o deposito da 4:l. secção da Sub-Directorin de Contabilidade;

22, determinar os uniformes para os empregados dos correios
ambulantes e do mar, agentes embarcados, carteiros, conductores, es
tafetas e serventes;

23, resolver todas as duvidas que se suscitarem na execução dos
serviços, e decidir os contlíctos que surgirem entre os dilfcrcntes
empregados no exercido de suas attribuições ;

24, expedir ordens, instrucções e regimentos e tomar todas as
providencias neccssarías ao rapido andamento dos trabalhos;

~5, apresentar ao ministro, até 31 de março, orçamento, balanço
e relataria concernentes ao serviço postal.

" Ar1. 393. Aos sub-directores compete, além do disposto em outros
artigos.

rO
, dirigir c fiscalizar Os serviços da sub-dírectoría respectiva, de

sorte que sejam executados sem delonga e informar sobre todos elles:
2°. advertir, multar e suspender, por faltas commettidas, cs em

pregados que lhes estiverem subordinados, observando as restricções
regulamentares e dando conhecimento immediato.ao director;

3°, assignar o expediente preparatório relativo aos serviços que
lhes estão anecros e corrcspondcrc:n -se entre si e com os adminis
tradores, sub-administradores e agentes.

4°, justificar as faltas, excedentes a tres e até oito em um mez,
dos seus subordinados e distribuil-os pelas secções;

5'\ despachar os pedidos de certidões e attestados quando não se
referirem a informações e pareceres;

6°, assígnar editaes e outras publicações offlciaes relativas ao ser
viço a seu cargo;

7°, substituir o director geral nos casos previstos neste Regu
lamento j

8°, cumprir e fazer cumprir todas as determinações do director
geral e propor todas as providencias que julgar convenientes para O
bom anda.mento do serviço;

9°, prender em flag-rante delicto á ordem do director;
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10, tomar conhecimeuto das reclamações .conccrnentcs aos ser
viços que lhes são affectos e sobre cllas providenciar ;

11, decidir, nos limites de suas attribuiçôes, todas as duvidas e
conflictos que se suscitarem entre seus subordinados, em serviço;

12, apresentar ao director geral, no primeiro dia util de cada mez,
uma relação dos processos em nu-azo .com declaração dos motivos
desse atrazo;

13, apresentar ao dírector geral, até 28 de fevereiro de cada anno,
o rclator!o dos serviços que lhes incumbem ;

14, informar sobre promoção, remoção, licença, aposentadoria..e
demissão dos seus subordinados.

Art. 394. Os' ub-direcror do Expediente terá privativamente, mais
as seguintes attribuíções :

I"', preparar e informar os papeis e processos para despacho do
director;

2\ dar posse aos empregados da Dire-toria, excepto aos de no
meação do Sub-Director do Trafego;

3\ assig nar o expediente que por aflluencia ou convenicncia do
serviço o director o autorize a fazel-o ;

4", despachar, quando o director estiver ausente, em viagem de
.nspccção, o expediente de natureza urgente;
I 5\ presidir os concursos de praticantes e de officiaes naDlrectoria ;'

6\ requisitar o supprlmeuto do material e fórmulas .para ,a divisão
a seu cargo. .

Art. 395. Ao sub-director de Contabilidade cabem privativamente
mais as seguintes attribuiçõcs :

I", prepajur e informar os papeis e processos para- despacho do
director geral ;

2", autorizar por escripto ás administrações, succursaes e agencias
do, Dístrícto Federal, o fornecimento do material em deposito;

3il
, assígnar o expediente que, por affiuencia ou conveníencia do

serviço o Dírector o autorize a fazel-o ;
4(', presidir os' trabalhos para fornecimento de material à re

partição.
Art. 396. Ao sub-director do Trafego incumbem privativamente

mais as seguintes attribuições ;
r'', nomear conductóres e estafetas e dar passe aos mesmos;
'2", celebrarcontractos para aluguel de casas e conducção de malas

lia Dísn-lcto Federal, submettcndri ao director geral os excedentes, LI.
5:000$000.

3", organizar os horarios de scrvtcos c os Itinerários de -condnctores
c estafetas; , .

4'\ fazera divisão dos districtos de collecta e distribuição nas zonas
urbanas, suburbanas e rural;

5-3., organízar e .fazer executar os regimentos internos das secçoes ;
6\ requisitar o material e fórmulas para a divisão a seu cargo ;
7\ propor triennalmente o número de empregados necessarios para

o bom desempenho do sevviço.
Art. ,397. Aos chefes de secção da Directoria , além do disposto

em outras artigos, compete:
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1'\ dirigir e fiscalizar os serviços da secção, ,distribuindo-os ao
pessoal respectivo e prestar sobre elles todas as mformações que lhes
forem exigidas;

:3°, encerrar o ponto dos empregados e justificar as faltas de com
parecimento ate tres no ruez ;

3°, adverti c multar os seus subordinados de acc6rdo com este
Regulamento, rcommunícandc logo aO sub-director ;

4", corresponder-se com os outros chefes para solicitar, informações
e prestar as que lhes forem' pedidas e, excepcionalmente, com os admi
nistradores, sub-administradores, chefes de succursaes c agencias para
simples pedidos de informações;

5°, prender cm flagrante delicto á ordem do director geral, na
auscncía do sub-director respectivo;

6°, levar por cscrípto ao conhecimento do sub-director a que
estiverem subordinados todas as occurrencias extraordinárias que se
derem na secção e as difficuldades que surgirem na execução deste Re
gulamento ou de quaesqucr instrucções ;

7°, preparar os papeis para despacho do sub-dlrector, assim C01110
o expediente relativo á secção, que deva ser assig-nado por essa auto
ridade ;

8°, fornecer os elementos concernentes aos serviços a seu cargo,
para- o relataria da sub-directoria ..

Art. 39B.Ao chere da 4aSecção da Bub-Dlrectoría de Conta
bilidade, attento o serviço especial a seu cargo, incumbe ainda:

lO, receber e guardar o material sob sua responsabilldadev re
spondeado por elle ;

3°, indicar ao sub-dírector ele Contabilidade o pessoal que deva
servir na sua secção;

3°, manter o deposito de material em perfeita ordem e asseio,
dirigindo a arrumação e acondicionamento dos artigos sob sua .re
sponsabilidade, zelando o seu recebimento e conservação, e devendo, no
caso de deterioração casual, dar immediatamente parte ao subdírcctor
de Contabilidade para que a Directoría resolva sobre o caso. A falta do
cumprimento desses deveres sujeita o chefe aínocmníxação do valor do
material impróprio ou deteriorado.

4°, assistir ao exame e verificação da qualidade, peso, quantidade e
medida do material que entrar ou sahir do deposito, observando nos
exames as' estipulações dos respectivos contractos ou especificação _das
encomrnendas , dos pedidos e das amostras ou modelos;

So,- assígnar os termos, declarações ou verbas, que devem constituir
a sua responsabilidade, bem como dar recibo aos fornecedoresvdos
artigos por elles suppridos ;

6°, organizar e fazer organizar os pedidos para acquisição do
material, de modo que os depositas se conservem sempre providos dos
artigos necessarios para o consumo ordínario :

7°, satisfazer com promptidüc todos os pedidos e ordens devi
damente legalizados, para o fornecimento e entrega do material;

8'''_,dirigir e assístir ao acondicionamentoe preparo das remessas
do material;
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9°, examinar e avaliar o material inservivel recolhido ao deposito;
requisitar concerto para o que estiver no caso de poder ser depois nova
mente fornecido e pedir autorização para a venda, mediante concur
rcncia publica, do que for imprestável ou não tiver applicação no
Correio.

Art. 399. Ao ajudante do chefe da 4" secção compete snbstltuil-o
nos seus impedimentos, auxilial-o em todos os serviços a seu cargo e
executar os que lhe forem determinados pelo referido chefe.
. Art. 400. Aos claviculanos, além do disposto neste regulamento,
incumbe :

1°, a responsabilidade do deposito de sellos c outras fórmulas de
franquia;

2°, o recebimento, conferencia e guarda dos sellos e outras fór
mulas de franquia;

3°, a entrega ao chefe da 4" secção, fornecimento e remessa ás
administrações, mediante as formalidade legacs , dos sellos e outras fór
mulas com valor destinados a serem remettidos para supprimento ás
administrações ;

4°~ a manutenção em perfeita ordem e asseio das fórmulas sob
sua guarda, devendo, no caso de deterioração casual, dar immediata
parte ao sub-director de Contabilidade, afim de que este communique
logo ao director para resolver. A falta de cumprimento deste dever
sujeita os clavicularlos á indenmizaçâo do valor das fórmulas dete
rioradas.

Art. 4°1. Aos administradores, além do que fica disposto, com
pete:

tv, corresponder-se directameute, sobre assumpto de sua com':'
petencia, com todas as autoridades do respectivo Estado, com O
director geral, com os sub-directores, com os outros administradores,
sub-administradores, chefes de succursaes e agentes, e cumprir as ordens
que, sobre o serviço, lhes forem dadas pelo superior h icrarchico ;

-:::0, autorizar, por escripto, as despesas, dentro do credito distri
buido á respectiva administração, ouvida :a respectiva Contadoria;

3°, requisitar da repartição competente, com informação escripta
do contador, suppnmentos de fundos para pagamentos de vales e
cheques postaes e outras despezas da administração;

4°, autorizar o supprirnento de sellos e outras fórmulas de franquia
ás sub-administrações, succursacs e agencias. assim como o supprimento
de fórmulas impressas, objectos de expediente, utensílios, modelos c
material para execução dos serviços;

5°, celebrar contractos para aluguel de casas, ccnducção de malas,
fornecimento do material necessarío para o expediente quenão deva ser
supprido pela Directoria, snbmettendo á approvação do director geral
os que excederem de 5:000$000 ;

6°, informar motivadamente sobre nomeação, promoção, remoção,
aposentadoria c demissão dos empregados j

7°, dar posse aos empregados, advertil-os, multal-os e suspen
del-os, na fórma deste Hcgulamento e licenciar até 30 dias em um
anno ,
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8°, dcmíttír os empregados de sua nomeação, na fórma deste Regu
lamento e prover interinamente os cargos vagos por licença ou qualquer
motivo legal, quando forem de sua nomeação ou da do director
geral;

9", nomear examinadores de concurso;
IO, distribuir o pessoal pelas secções, podendo rnudal-o quando

julgar conveniente, contanto que o da Thesouraria seja sempre da COI1
fiança do thesourciro ;

I I, propor a Directoria, no principio de janeiro de cada triennío,
nova classificação de agencias, assim como a gratificação fixa dos rc
spectivos agentes, para vigorar no triennio seguinte;

12, cornmunícar á Directoria as nomeações demissões, c vagas quese
derem e as recompensas, louvores, licenças e penas applicadas ao pessoal;

13, designar os empregados que devam servir nos correios ambu
lantes e dispensai-os quando julgar conveniente;

14, propor á Directoria a creação ou suppressão de correios am
bulantes e de outras linhas postaes, ou augmento ou diminuição do
numero de viagens, e, bem assim, o augmento de officiaes, amanuenses,
praticantes, fieis e auxiliares do thesoureiro, carteiros, continuas, con
ductores, estafetas e serventes;

'5, marcar horarlos dos serviços, assim como itinerarios ele esta
fetas e conductores de malas ,

]O, decidir todas as duvidas e conflictos que se suscitarem entre os
empregados no desempenho de suas funcções ;

17, tomar providencias extraordinarias para restabeleceras commu
nicações interrompidas;

fS, resolver sobre queixas e reclamações, depois de feitas as pes
quizas necessarias para esclarecel-as ;

19, impôr multas de 2$ a 30$ aos empregados da administração,
pelos erros c omissões que commettcrem no desempenho de suas obri
g-ações; aos agentes, no respectivo Estado, a mesma muita, pelos erros
e omissões que comrnetterem no recebimento, distribuição e expedição
de correspondeucias, ou serviços que se referirem a valores; c quando,
no devido tempo, não rernetterem o balancete ou saldo, ou não derem
as informações que lhes forem exigidas; finalmente, a quaesquer pessoas
extranhas ao Correio, por iufracçâo das dísposíçõcs deste Regulamento
ou de clausulas de contractos ;

20, fazer a divisão dos distrlctos pustaes para a collecta e distri
buição das correspondencias nas áreas urbana, suburbana c rural;

2', propor ao director geral, sempre que as couventencías exi
girem, a creação, divisão ou mudança e suppressão de succursaes, o
estabelecimento de agencias a bordo c serviço rural, devendo funda
montar a proposta;

22, prender em flagrante delicto, Ú ordem 60 director geral, soli
citar das respectivas autoridades a prisão dos delinqüentes e requisitar
a prisão administrativa dos responsáveis para com a Fazenda Nacío nal;

J3, participar ao director g"erai todas as occurrencias cxtraor
dinarias (l as difflculdadcs que encontrar na execução deste"Rcglllamen to
c de quacsqucr insrrucções :
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34, organizar e mandar executar, depois de approvados pelo dire
ctor geral, os regimentos internos para a execução dos serviços na ad
ministração, succursaes e agencias-;

25, apresentar ao director geral relataria circumstancíaoo, em
fevereiro de cada anno, segundo um. plano nniforrce da Dlrectoría,
sobre o estado dos serviços a seu cargo.

Art. 402. Aos .suh-admlnistradorcs, além do disposto em outros
artigos, compete:

i'', corresponder-se dircctamente, sobre assumpto de sua cornpe
tcncia, com todas as autoridades do Estado excepto as da Capital-do re
spectivo Estado, com sub-directcres, administradores, com os' outros
sub-admmístradores, COTIl chefes de succursaes e os agentes j

2°, ordenar o pagamento das despezas autorizadas pela adminis
ração;

3°, requisitar da administração, com informação escripta do conta
dor, o supprimento de fundos para pagamento de vales c cheques pos
taes e outras ocspczas autorizadas;

4°, autorizar o supprlmento de senos e outras formulas de franquia
ás agencias a seu cargo, assim como o supprimento de fórmulas im
pressas, material, objectos de expediente, utensílios e modelos necessa
rios ao serviço, quando autorizados;

5°, dará administração esclarecimentos ctrcumstancíados a respeito
de todos os contractos j

6°, informar motivadamente á administração sobre nomeação, pro
moção, aposentadoria e demissão de empregados;

7°, nomear examinadores dos concursos j
8°; distribuir o pessoal pelas secções, podendo mudal-o quando

julgar conveniente, contanto que o da Thesouraria, seja sempre da
colinança do thesoureiro ,

9°, propor ao administrador, até 15 de janeiro, de cada triennio,
nova classificação de agencias, assim como a gratlfícação fixa dos respe
ctivos agentes, para vigorar no triennio seguinte ;

ro, propor ao administrador as nomeações c demissões de agentes
de 3'-'- e 4'" classes e informar sobre a nomeação e demissão dos de 1(1, e 2(1,

classes.
I I, designar o pessoal que deva servir nos correios ambulantes, si

os houver, e dispcnsal-o quando julgar conveniente;
12, propor ao administrador, para os fins convenientes, a creação

e suppressão de correios ambulantes e de linhas postaes e o augmento
Ou diminuição do numero de viagens, e bem aSSIm o numero de ama"
nuenses, praticantes, carteiros, contínuos, conductores, estafetas e ser
ventes ;

13, marcar horarios de serviços, assim como ítineraríos de' estafetas
conductores de malas ;

14, resolver todas as duvidas que se suscitarem entre os empre
gados no desempenho do serviço;

15, tomar providencias extraordinárias em casos urg-entes para. re
stabelecer as communícações interrompidas, submettendo seus actos a
approvação elo administrador;
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16, tomar conhecimento das queixas e reclamações e fazer as pes
qcízas necessárias para esclarecel-as ;

J7, dar poss,e aos empregados, conceder-lhes licença ate r,S' dias em
um anno, advertil-os, multai-os e suspcndcl-os, na forma deste Regu
lamento j

18; multar a quaesqucr pessoas estranhas ao Correio; por infracção
das disposições deste Regulamento e ele clausulas de contracto, com re
curso para o administrador, nos casos em que couber, communicando
tudo a esta autoridade j

19, prender em flagrante delicto e solicitar das respectivas autori
dades a prisão dos delinquentes ;

20, participar ao administrador, todas as cccurrcncías extraordlna
rias e as di1Iiculdades que encontrar na execução deste Regulamento e
de quaesquer instrucções ;

2 I, presidir os concursos na sub-ddministracão ;
22, apresentar ao administrador, no mez de janeiro de cada anuo,

segundo plano uniforme da Directoria, relatorio circumstancíado sobre°estado dos serviços a seu cargo.
Art. 4°3" Aos ajudantes de administradores, além do que fica dis

posto, incumbe :
10, dirigir e ílscaiizar os serviços da secção do expediente, distri

buindo-os ao pessoal respectivo e informar sobre todos elles :
2°, encerrar o ponto dos empregados e justificar faltas até tres

em um mez;

3°,advertir e multar, nos termos deste Regulamento" os empre
gados da secção a seu cargo, cornmunicando logo ao adminístaador ;

(l-' corresponder-se com os outros chefes para solicitar informações
e prcsmr as que lhe forem pedidas, c, excepcionalmente, com QS admi
nistradores, sub-administradores, chefes de succursaes e agencias para
simples pedidos de informações e communícações aos agentes;

5°, prender em flag-rante delicto, á ordem do administrador;
6°, levar, por escripto, ao conhecimento do administrador as oc

currcnclas extraordinarias que se derem e as difliculdades que surgirem
na execução deste Regulamento e de quaesquer instrucções ;

7°, presidir os concursos na administração.
Art. 404, Aos contadores das administrações e sub-adminis..

trações, além do disposto em antros artigos deste Regulamento, im
cumbe :

l° ,executar e fazer executar os serviços a cargo da Contadoria e
sobre elles prestar informações j

2°, advertir e multar, nos termos deste Regulamento, os' empre
gados da Contadoria, por faltas comrnettidas e justificar até tres faltas
no mez:

3°, prender em flagrante delicto, á ordem do administrador ou do
sub-administrador j

4°, prestar as informações exigidas pelos sub-directores, admínis
tradores e sub-administradores;

5°; levar por escripto, ao conhecimento do administrador ou do
ub-adminfstrador, as occurrencías cxtraordinarias que se derem, e as
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díffículdades que surgirem na execução deste Regulamento ou de
quacsqucr instrucções.

Art. 405. Aos thesoureiros das administracõesc sUb-administrações,
além do que fica disposto, incumbe; ,

r", guardar todos os valores;
2°, própor a nomeação e demissão de seus fieis e auxiliares ;
3°, prestar as informações exigidas pelo administrador ou sub-admi

nistrador e pelo contador;
4°, recolher diariamente á repartição competente a renda elaadmi

nistracão ou sub-administração;
5°, prender em Ilag'rante delicto ;
6°, advertir e multar, nos termos deste Regulamento, os empre

gados da Thesouraria por faltas commettídas e justificar até tres faltas
em um mez;

7°, responder pelo' material que estiver a seu cargo;

8°,. dirigir a arrumação e acondicionamento dos artigos sob sua
responsabili âade, zelando a sua conservação, e devendo, no caso de de
terioração casual, dar inunediatamente parte ao administrador ou sub
administrador, para que este resolva a respeito. A falta do cumprimento
destes deveres sujeita °thesoureiro á indeuinização do valor do material
deteriorado ou inutilizado;

9~, assistir ao exame e verificação da qualidade, peso, quantidade,
e niedida do material que entrar ou sahir, observando nos exames a espe
cificação das encommendas de pedidos e de amostras ou modelos;

ro, comprar o material que não for supprído pelaDirectorla Gcral
ou por contracto ;

t r, assígnar os termos; declarações ou verbas que devamconstituir
a sua responsabilidade, bem como dar recibo dos 'artigos suppridos ;

L~', ter um livro auxiliar, que lhe 'será privativo, em que lance,
chronojogicamenre, as entradas c sabidas dos artigos recebidos, ex
pedidos: ou entregues;

13, organizar e fazer organizar os pedidos para acquísição do
material, de modo que os depositas se conservem sempre providos dos
artigos necessarios para- o consumo ordlnario j

J 4, satisfazer com promptidão todos os pedidos e ordens, devi
damente legalizados para o fornecimento e entrega de sellos é outras
fórmulas de 'franquia e de material, .. objcctos de expediente e uten
silios;

J5, dirigir e assistir ao acondicionàmento e preparo das remessas
de fórmulas de franquia c de material; .

16, mandar examinare avaliar o ,material ínservivel recolhido A
'Thesouraria, requisitar concerto para o que estiver no caso de poder ser
depois novamente fornecido, c pedir autorização, para venda, mediante
concurrencia publica, do que for imprestável ou não tiver applicação no
Correio. . . ,

Art. 406. Aos fieis e auxiliares dos thesoureiros, além do que
fica disposto, incumbe coadjuvar o thesoureiro em todos os serviços
a seu cargo, especialmente no desempenho das obrlgnções estabelecidas
nos ns. 7,8, 'g, 10, 12, i3, 14 e r5do artigo antecedente.
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Art. 40? Aos chefes de secção das administrações e sub-adrni
nístrações, além do disposto em outros artigos, compete:

1°, dirigir c fiscalizar os serviços ela secção, distribuindo-os ao
pessoal respectivo e prestar sobre elle todas as informações que lhes
forem exigidas;

2°, encerrar °ponto dos empregados e justificar as faltas do com
parecimento até tres no rnez ;

3°, advertir e multar os seus subordinados, de accórdo com este
Regulamento, communicando logo no administrador ou sub-admi
nistrador;

4°, corresponder ·se com os outros chefes para solicitar informações
e prestar as que lhes forem pedidas e, excepcionalmente, com os admi
nistradores, sub-administradores e chefes de succursaes e agencias para
simples pedidos e informações;

5°, prender em flagrante delicto, á ordem do administrador ou
sub-administrador;

6'J, levar, por escrípto , ao conhecimento do administrador, todas
as occurreucias extraordinárias que se derem na secção e as diflicul
dades que surgirem na execução deste Regulamento e de quaesquer 111
srrucçõcs ;

iJ, propor as medidas nccessaríaa ao bom andamento do ser
víço ;

úo, fornecer os elementos concernentes aos serviços a seu cargo para
o relataria da repartição ;

9°, fazer inspeccionar por empregado de confiança, sempre que
julgar necessario, os serviços de collecta e distribuição das correspon
dencia~'nas secções incumbidas desses serviços.

Ar1. 408. Aos oíllciaes encarregados das succursaes, além do dis
posto neste Regulamento, incumbe

r", dirigir c fiscalizar os serviços da succursal, e sobre elles in
formar;

2°, advertir e multar os seus subordinados, de accórdo com este
regulamento, cómmunicando logo á autoridade superior;

3°, impor multas a pessoas extranhas ao Correio, por intracção de
disposições regutamcnrares :

4°, levar, por escripto, ao conhecimento da autoridade superior
as occurrencias extraordinarias que se derem e as difficuldades que
surgirem na execução deste Regulamento e de quaesqucr instrucções ;

5°, prender em flagrante delicio, á ordem do sub-director ou
administrador;

6°, pedir e prestar informações ás outras succursaes e ás secções
da sub-directoria ou administração sobre objecto de serviço;

7°, redigir a acta diária dos trabalhos da succursal ;
8°, fazer Inspeccionar, por empregados de confiança, sempre que

o julgar necessarío, os serviços de collecta e distribuição das corre
spondencías, sem prejuízo das que forem ordenadas pelas autoridades
competentes;

9°, observar e fazer observar todas as disposições do respectivo re
gimento interno;

10, fornecer elementos para o relatorio anuual .
Poder Executivo - ItlO<) - Vot. Ir. Sé
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Parngrapho unico . Os officiaes encarregados de succursacs não
podem delegar suas attribuiçôes aos seus subordinados, sem prévia auto
rização ela autoridade a que estiverem subordinados, salvo em casos
urgentes ou excepcíonacs de molestia, ou qualquer antro motivo gravc,
c são obrigados a residir nos prédios em que Iunccionarern as sue
cursaes ,

Art. 4°9; Aos porteiros, além do que fica disposto, incumbe:
i", abrir c fechar as portas elo editicio em que ümccíonarem as

repartições, não só ás horas marcadas, como naqnellas em que para isso
recebam ordem superior;

],0, cuidar da limpeza interna e externa elo edifício e da conservação,
guarda e limpeza dos moveis da repartição;

3°, fazer as despezas miúdas da repartição, apresentando mensal
mente, ou quando lhe for determinadov uma conta documentada das
efTectuadas ;

4°, requisitar os serventes nccessaríos para o prompto desempenho
do serviço;

5°, executar quaesquer outros serviços da repartição que as' cir
curnstancias exigirem, inclusive a compra de objectos miudos, que não
puderem ser fornecidos pelo thesoureiro, nem adquiridos por meio de
concurrcncia publica o

Art . 410. Aos ajudantes de porteiro, além de outras obrigações
constantes deste Regulamento, incumbe coadjuvar o porteiro em todos
os serviços a seu cargo, e com elle alternarem nas horas do serviço, de
modo aestar sempre presente ou o porteiro ou um ajudante.

Art. 4~'1. Aos agentes,' além do disposto em outros artigos, in
cumbc

i'', executar c fazer executar os serviços da agencia i
2°, corresponder-se directamente, sobre assumpto de sua compe

tenda, com O respectivo sub-director, administrador, sub-administrador
a que estiverem irnmediatamente subordinados, contador, thesoureiro
e com as autoridades locees, e, sempre que for necessario, com.outras
repartições postaes ;

3°, fazer as despezas para que estiverem autorizados;
4°, dar ás sub-directorias, administrações ou sub-administrações

os esclarecimentos por ellas exigidos;
5°, impor multas e prender em flagrante, nos termos deste rcgu-

Jamento : .
6°, participar ao sub-dírector, administrador ou sub-adminis

trador todas as occurrencias extraordinarias havidas na agencia ou com
o pessoal a ella subordinado;

7Q
, rcmettcr ;'[ repartição a que estiverem subordinados, até (,) dia 5

de cada mez, o balancete do mez anterior;
8~, recolher no mesmo prazo á rcparttção competente' o saldo da

agencia;

9°, dar posse aos empregados da agencia, justificar faltas ate tres
dias em um mex, advertil-os e multai-os, 11,0S termos deste Regulamento.
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Art. 412. i\OS ajrdantesdos agentes, além do que fica disposto,
incumbe coadjuvar o agente na execução dos serviços a seu cargo, cs
pccialmente no da escripturnçào c contabilidade da agenda ..

Art. 4'3. Aos thesoureiros das agencias, além do que Já se acha
disposto, incumbe:

1°, arrecadar e pagar;
2", o recebimento e guarda de todos os valores;
3°, o serviço da vendade sellosadhesivos e fórmulas estampilhadas ;
4°, O serviço de cheques e o de vales postaes de e para o rntortor

c exterior e o dc Caixa Economica ;
.s0, o serviço de assígnatura de jornaes e outras publicações perio

dicas c o de cobranças;
ó'', o registro das correspondencias com valor declarado, recebidas

para esse fim;
7°, o recebimento das .correspondcncias com valor declarado para

cllcctuar a distribuição e a entrega, a quem de direito, da que tiver-de
ser expedida, reexpcdida e devolvida ;

BO, prestar as informações exigidas pelo agente c pelo ajudante;
9", entrar para a repartição competente, nas épocas que lhes forem

determinadas com o saldo da agencia ;
10, requisitar do agente, em caso de necessidade um ou mais pratí

cantes que o coadjuvem no serviço a seu cargo.
Art. 414. Aos agentes embarcados incumbe:
r'', a venda de sellos e fórmulas de franquia e collecrn das caixas

de bordo;
2°, o registro de' correspondencias com ou sem valor declarado e a

emissrlO de cheques e vales postaes naclonaes ;
3", recebimento, marcação e manipulação das corrcspondcndas :
4", a entrega, nas estações postaes dos portos de escala ou de des

tino, elas malas, que serão organizadas, contendo não só as correspon
denclas destinadas áquellas estações, como as que por alli devam tran
stter:

:So, o recebimento e entrega das malas nas estações postaes dos
portos de escala ou que por ellas tenham de transitar;

6", a troca de malas com outros agentes cmbarcados :
'.;0, providenciar em caso de accidente na viagem, tanto quanto as

circumsrancías pcrmittircm, no sentido de acautelar os valores e malas
do Correio e da mais prompta e segura expedição das correspondencías :

8", a. apprehensâo do contrabando postal;
I/J, quaetlquer outros serviços postaes de que possam ser encerre-

gados.

Art. 4'.1. Aos riscaes embarcados incumbe;
I c, a collecta das caixas de bordo;
2°, a fiscalização do recebimento e entrega de malas ;
3", a venda de sellos e: outras fórmulas de franquia a bordo;
4", apprchcnsao do contrabando postal.
Art. q rô. ;\.05 encarregados cio serviço iuaritimo incumbe, além

de outros deveres determinados neste Rcgulamento :
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10, apprchender -as correspondencias transportadas rraudulcnta
mente, lavrando; os respectivos autos, 'para os clleitos estabelecidos
neste regulamento;

3°, dar diariarnente, Iognq L1C terminarem as visitas dos.' navios",
uma parte clrcuutsfauciada das entradas dos mesmos naquclle dia, .dccla
ranjo seus nomes c os cos respectivos commandantcs. ou.inestres, os
portos ,de onde sahiram u os .d.e escalas, os dias .dc. viagem ,<; si .trou
xcram ou 115.0 malas, cartas c outros obicctos de correspnndcncias e
bem assim si o transporte de, ccrrespondcncías-on malas foi Ou .não
feito, reg-ularmente.

Art. 417. Os agentes e thesourcíros das agendas, quando e\o~

nerados, entregarão a quem os substituir, por meio de inventario em
triplicam, os senos e outros valores,' ca.tasv corrcspoudcnclas. talões,
fórmulas impressas e todos os objectos em seu poder, bem como moveis
c utcnsilios da agencí«, devendo um destes termos ficar com o sub
stituto, outro com o exonerado e o terceiro' 'ser por este rcmcttido a
administração respectiva, juntamente com o balancete, para ser Iiqui
dada 0 srta -responsabíftcace..

"vrt. 4iÍL Extiuctá uma agenciá, deverá, o ex-agente recolher
a administração ou sub-administração a que estiver subordinado os
scllos e quacsquer valores, cartas c mais objectos em seu poder, me
diante iuventtuio , lavrado em duas vias, ficando uma em poder do ex
agente, que rcricttcra a outra junta ao balancete para prestação de
suas contas.

Paragrapho uníco. Si, por qualquer motivo, nãoconvier que os objc
ctos a que se[cfere este artigo sejam rcmcttidos logo dircctameute á admi
nistração ou sub-adnunistracâo, serão OS ditos objectos recolhidos pelo
ex-agente .:i agencia que lhe íor indicada c, nesse caso, o inventario
será tambcm lavrado em trcs vías. Iicahdo uma dellas nessa agencia.
A falta das formalidades indicadas nos dois precedentes artígos, torna o
culpado responsável por esses objectos e valores.
-, Art. -'P9. N,lS repartições postao, de grande movimento, em que

a venda de scllos e mais fórmulas de franquia não 'possa ser. fCita directa
mente pejo thesourciro, seus fieis ou auxiliares, os praticantes,
designados para tal fim pelos administradores, servirão sob rcsponsa
hilidade própria c prestarão contas diariamente.

Art. 420. Os porteiros elas repartições postacs deverão residir ,
sempre que fór possivel, nos edifícios cin 'que tunccionnrem as mesmas
repartições.

Art. 421. Todos os empregados do Correio são. hicrarchicamente
subordinados entre si, na ordem de sua classe; estão, porém, jmme
diatamente subordinados á autoridade superior da repartição onde
tiverem exercício e, mais directamente, <'10 chefe do' serviço que
desempenharem.

Art. 422. Os empregados encarregados de dirigir um serviçocsâo
responsaveis pela execução delle, sem prejlli'zoda responsabilidade
individual pela execução da parte que lhe tenha sido confiada.

Art. 413. Aos nmcc'onarfos que dirigirem secções c succursaes,
e aos agentes do Correio cabe responder pelos moveisç utcnsilios e
demais objccLos do uso c serviço ela secção, succursal ou' agencia a



seu cargo, e indicar, no caso de .cxtravío ou danmo, qual o respon
savel, afim de que se torne effectiva a devida indenmizaçáo.

Art. 424. Igualmente cabe aos tunccionarios, que dirigem .secções
c succursaes, e aos agentes de I" e 2" classes, apresentar ao superior
immediáto , na, rnez de janeiro de cadaranno, o relataria' do serviço a
seu carg'o, referente ao anno findo, e o inventario-dos moveis é uten
silíos clà secção, succursal ou agencia a seu can-o.

Art. 4:5. Os empregados dos correios ambulantes, ,os do serviço
postal no mar, os agentes embarcados, os carteiros; continueis, con
ductorcs, estafetas e serventes usarão, sempre que se acharem em ser~.

viço, do respectivo uniforme, sob pena de multa ou suspensão,

CAPJTCLOXXVrr

Art. 426, O pessoal do Correioserà nomeado do seguinte modo :
.~ r ." Por decreto do Presidente da Republicn :

I,o Na Directoria Geral:

DIrcct?f geral ;
Sub-dírectores,
2,° Nas administraçôes :
Os administradores.

:~!,.~w, Porportariado ministro:
] o, Na Directoria Geral, admínístracõcs .c sub-adruinistracôes :
Ajudantes de .àdministradorcs ;
Sub-administradores ~
Contadores ;,
Tbesoureiros ;
Chefe de secção;
Offlcíaes : .,
Clavicularios ;
Cartographo ~ .. ,' ,'. ,
Ajudante do chefe ela4" secção da Sub-Dircctcrin de Contabilidada .
S ;:;0. Por portaria do director geral:

TO. NiJ.. Directorta Geral;

Amanuenses ;
Fieis do, thesouren'o ;
Praticantes; .
Porteiros e seus ajudantes .:
Auxiliares ;
Agentes e ajudantes e thcsoureiro de, agencias :
Carteiros; .
Çontinuos ;
Serventes,
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2°. Nas admlnistrações c sub-administrações:

Fieis de thesourcíros.
:)0. Nas agcncias especiaes, nas de la e 2"" classe;
Asrentes :
Afudante's;
Thesourciros ,
~ 4Q

• Por portaria dos administradores serão nomeados todos
os demais empregados das administrações, sub-administracôes e
agencias , precedendo autorização do dircctor g'eral 110S casos de
remoção, salvo de conductores e estafetas.

Art. 427. Silo de livre escolha e demissão os cargos de director
geral, chefe ela 4"" secção da sub-directoria ele contabilidade. thesou
reiros clavicularios, fieis e auxiliares de thesoureios, porteiros c
ajudantes.

Art. 428. Os cargos de sub-directores, administradores, nju
dantes de administradores, sub-administradores e agentes de I" classe
serão de prefercucia exercidas em commlssno por empregados do Cor
reio, que não perderão por isso o direito aos nccessos que lhes com
petirem. Cessada n. commíssüo, voltarão a occupar o cargo que
exerciam, o qual uno poderá ser provido cmquanto durar a, mesma
ccmmtssão.

Paragrapho nnico. Os' logarcs ele contador serão sempre exercidos
em commíssâo por empregados do qnadro .

Art. 429. Serão providos exclusivamente por accesso, mediante
proposta do dtrcctor geral, os lagares de chefes de secção, prevale
cendo na escolha somente o merecimento, comprovado por serviços c
commissões importantes ou uotavel aptidão profissional. A proposta
demonstrará desenvolvidamente os fundamentos da indicação,

Paragrapho uuico. Todos os demais togarcs serão tambcm pro
vidos por acccsso, preenchidas trcs vagas por merecimento e uma por
antiguidade, de accordo COm as seguinte regras:

la, nas promoções por merecimento serão escolhidos os empre
gado que cstcunn no caso por suas habilitações, serviços e zelo, mani
festados em commissões e trabalhos importantes, que serão mencio
nados nas propostas, por sua aptidão, comportamento c assiduidade
comprovadas, e contem, pelo menos, tres annos de exercicio na
respectiva classe; ,

2"', nas promoções por antiguidade a nomeação recahirá no empre
gaco da classe inunediatamcnte inferior, pertencente á repartlçno em
que se der a vaga e que contar maior antiguidade Il? referida classe;

3", perderá o direito á promoção por antiguidade O empregado
que, no momento da nomeação, estiver licenciado sem ser por motivo
de unolestia, ou suspenso disciplinar ou preventivamente, bem como
aquelle que, nos 12 meses anteriores á data da vaga, tiver soffrido
qualquer pena disciplinar de suspensão. ou interrompido O exercício
por faltas ou licenças, sem ser por mólestias, superiores a 90 dias,
seguidas ou interpoladas. A promoção neste caso caberá ao immediato,
que' não este-ia em idcnticas -circumstancias :

4", as reintearacões não alteram a escala das promoções.



Art. 4,")0, Para todos os erteltos, a antiguidade dos empregados
será contada na respectiva classe , excepto para a aposentadoria.

Art. 4,11. Dentro do prazo irnprorognvel de ]0 dias, depois dE;
dar-se qualquer vaga, será a mesma provida, si tiver de ser por anti
guidade, ou proposto o empregado que a deva preencher, si a no
meação não competir ao chefe da rcpartiçãQ em que se der a vaga.
As propostas devem ser acompanhadas de cópia dos assentamentos dos
indicados, além de todas as intormações necessárias á justificação com
pleta da escolha e bem assim da nota das suas faltas durante os cinco
ultimas annos.

Art. "J32, Os tres primeiros annos de exercício de quaesqucr
funccionarios effectivos de primeira, entrancia serão considerados de
noviciado, devendo nesse período ser dcmtuídos os que não revelarem
zelo e aptidão para () cargo, ou não tiverem a necessária assiduidade.

Art. 433. São lognrcs de concurso os de official, praticante e car
teiro em todas as repartições postacs.

Art. 434" Os legares de fieis e auxiliares dos thcsoureiros serão
providos mediante proposta dos thcsoureiros respectivos,

Art. 435, Para os Jogares de agentes ele '2",3'\ e 4" classes poderão
ser nomeadas senhoras, preferindo-se as viúvas, esposas, filhas ou
irmãs dos empregados do!'> Correios e quopara isso reunam as condições
necessárias.

Art. 436. Os contínuos, conductores, serventes e estafetas só serão
nomeados depois de provarem ser maiores de 18 e menores de 30 nnnos
de idade, estarem vacclnados, terem a necessária robustez para o ser
viço, bom procedimento c saberem ler e escrever bem.

~\tt. 437. Nenhum empregado do Correio entrará em exercido do
lagar para que ror nomeado, promovido ou removido, sem apresentação
do respectivo titulo ou do Diario (~Uiâal em que esteja publicado o
acto e mediante o compromisso de bem servir, sob pena de nullidadc
dos netos que praticar, alem da responsabilidade em que possa incorrer.
Essa solemnidadc constituirá também o acto de posse, da qual datará o
direito a percepção do vencimento que lhe competir, desde que entre
euiexercicío.

, . § r". O dírector g"eral tomara posse perante o ministro e os sub
dircctores perante o director,

S 3.° Os administradores tomarão posse perante o director geral
dos Correios, ou perante o juiz seccional elo respectivo Estado, ou .seu
substituto legal, e, no impedimento destes, perante qualquer autoridade
~edertll.

~.3°· Os sub-administradores e agentes tomarão posse perantb a
autoridade local que lhes fór designada, ou lavrarão termo do acto, que
será assignado por duas testemunhas, sendo enviado" o original, ocpcts
de registrado em livro competente, á administração aLI snb-adminis
tração.

S 40
• O director g'cral adaptará a, fórmulajdo compromisso.

S 50. Lavrar-se-na termo, em livro competente, de cáda acto de
posse, o qual será aesíganaco pela autoridade que ernpossar e pelo em
pregado, ou pelas testemunhas no caso do S :)",
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s (j'). O acto de posse só se cffectuará na repartição e111 que o em..
preg-ado tiver ou for ter exercido, salvo o caso de ser promovido estando
em viagem de commissão, sendo-lhe, neste caso, pcrmittido tomar posse
perante o chefe superior da repartição em que se achar, o qual enviará
cópia do termo á repartição a que pertencer o empossado.

S 7." Os empregados nomeados ou promovidos devem entrar no
exercido do Jogar, no prazo de 30 dias, contados da data da publicação
da nomeação no DiarioGoieIal r sob pena de perda do los-ar, salvo força
maior devidamente provada, caso em que será concedida uma dilação
por 30 dias somente.

Art. 438. Aos empregados removidos deve ser. marcado Jogo
prazo rasoavel, nunca excedente de 30 dias, para que se apresentem á
Repartição em que devam servir, sob pena de perda do IOg'2.r, prazo
esse que poderá ser prorogado até 30 dias, no máximo, no caso de força
maior devidamente comprovada.

Art , 439. Os concursos, quer de I", quer de 2'\ entrancia, serão an
nunciados com 30 dias de antecedencia, aquelles por edital e os outros
por portaria, sempre mediante autorização 'prévia do dircctor geral. .

Art. 440. Serão presididos: na Dírccroria Geral pelo sub-di
rector de expediente e no seu impedimento pelo sub-director que o
dírector ,geral designar nas aomínísrrações: os de 2'\ entrancía pelos
adniinistradores e os de I" pelos ajudantes destes, onde os houver, ou
pelos contadores; nas sub-administrações pelos sub-administradores,
e nas ag-encias de" J c 21\ classes pelo respectivo agente.

Paragrapho nnico. Os concursos de 2" entrancia serão sempre jul
gados pelo director geral e os' de I '\ peles administradores. O pro
cesso oestes.. ultimos serão enviados ao director geral, que poderá an
nullal-os, no caso de irregularidade insanavel; devidamente verificada.

Art. 441. Serão admittidos ao concurso, para official os ama
nuenses que tiverem dous . annos, pelo menos de effectivoiexercicio.
postal, e só na falta dellcs os praticantes de 1" classe, tambern nessas
condições, do quadro da repartição onde se der a vaga.

Art. 442. As provas para Q concurso de official serão escriptas e
antes e versarão sobre legislação postal intcrna , legislação postal inter
nacional, noções de contabilidade e de pratica dos serviços postaes ,
Desta só haverá prova escrípta, que consistirá em questões sobre serviço
pratico.

Paragràpho unico. O programma para esses concursos será tri
ennalrnente organizado peja Directoria Geral.

Art. 443.- Os candidatos aos legares de carteiro c praticante, in
clusive os que já forem empregados postaes, juntarão a seus requeri
mentos de ínscrípções os seguintes documentos: a) certidão, e na falta
desta, justificação, feita em juízo de terem mais de 18 annos e menos de
30 annos de idade; b) attestado medico, provando que são vaccinados,
não soífrem de molestia transmissível, gozam saude e não teem defeito
physíco, mormente dos orgãos da vista e audição; c) attestado debom
comportamento.

Paragrapho unico. Os candidatos que já estiverem no elfectivo
exercicio de qualquer cargo postal serão dispensados da apresentação
dos documentos a que se referem as lettras b e: c deste artigo.
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Art. 4.14. As provas paro. o concurso .10S lagares. de praticantes
serão cscnptas e versarão sobre as seguintes matérias : a) porfuguez 
analyse léxica e syntacüca _de um trecho clássico, sob dictado; b) re
dacção o.!fici::tl; c)Ji'arlcc:: versão e traducçâo, sob dictado; d) geo·
graphia g·cral, com desenvolvimento quanto ao Brazü; e) arínunetíca :-
questões praticasaté proporções e suas appücacõcs; inclusive.

Parugrapho unico. Será motivo de prefereucia, para a classificação,° conhecimento, demonstrado perante a comniissão examinadora, de
alguma ou algumas das seguintes materias: inglez, allemrio, hespanhol,
italiano, cscnpturacao mercantil e desenho linear.

Art. 445. As provas para o concurso aos logares de carteiro serão
em numero de tres : escripta, sob dictado, de um trecho fácil: resolução
de questões relativas ÚS quatro operações fundamenraes da arithmetica e
leitura de um trecho manuscrtpto.

Art. 446. Constituirá motivo de preferencia para a nomeação dos
candidatos approvados nos concursos de praticante e carteiro o eflectivo
excrcicío, 110 momento do concurso, de qualquer cargo postal.

Art.. 447. Nos concursas em geral considerar-se-ha approvado o
candidato que obtiver maioria de notas boas, bastando urna nota má
para inhabilital-o .

Art. 448. Os COncursos realizados na vigencía deste Regulamento
serão validos: os de r" entrancia pelo prazo de dous annos, contados-da
data da sua approvação ; os de e- até se esgotar a lista dos candidatos
approvados ,

Paragrapho unico. () director geral poderá, entretanto, sem prc
juizo dos candidatos classificados; mandar abrir inscripção para con
curso, sempre que julgar conveniente, comtan:o que o ultimo concurso
jú tenha sido realizado ha mais 'de 0111 armo.

Art. 449. A nomeação dos candidatos classificados em concurso
de 2" entrancía obedecera á disposição do paragraplio unira do art. 429,
isto é, tres por merecimento e um por antiguidadé, apurada esta de ac
córdo C0111 a regra estnbclecída no art . 429,' parug-apho unico,
regra 2 a

•

Ar1. 450; Os candidatos reprovadosou desclassificados s6 poderão
de novo concorrer 'depois de um anno, contado da data da approvaçâo
do ultimo concurso.

Art 451. O chefe da 4a secção da scb-directoria de contabi
lidade, os tucsourctrcs e .os clavicularios só poderão entrar, em exer
cicio depois de haverem prestado a fiança que lhes competir, de
nccórdo com a tabella seguinte;

"-,,'A DIRECTOIUA

Tncsourcíro. .
Chefe da 4" secção.
Clavícularíos .
Tbesoureiros de admtuísrraçõesde r-classc

» »). » 2° ))

» » ) » 3" e 4"

40 :000:jiODO·
JO:(ioo$ooo
<1:000$000

25: 0 00$000
TO:OOO$Oqo
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classes, sub-admilljstraçüesc .agencias
de r- com renda superior a 40:000$. .

Thcsoureíros de agencias de 1" com renda
superior a eo: 000$. ....•

Thcsoureíros de agencias de I a com renda
superior a ro.coog .. .

Agentes de 2" e 3~' classe, importancia de
um anno de gratificação.

IO:OOO$OO()

íJ 000$000

5 OOO$(X1D

~ I·.c Essas fianças serão prestadas. no Thesollro Federal ou nas re·
spectivas repartições da Fazenda, dentro de um prazo nunca execc
de 60 dias.

~ 3. o Os nomeados só poderão entrar em exercido depois qLlCO
Tribunal de Contas houver julgado boas, as fianças .salvo quando a
fiança fór prestada em dinheiro, titulo da divida publica- da. União e
caderneta da Caixa Economica, casos em que se observará 'Ü disposto
nalei.n.2 09;), de? de setembro de 190"Q.

S ;:;. o As finanças só poderão ser levantadas após a quitação do
Tribunal de Contas, decorrido um anno da data em que o funccionario
tiver deixado o exercido.

ArL 4;')2. Os carteiros da directoria e das' administrações de l~

Q·2 a
• classes prestarão uma caução de 100$ c os das outras adminis

trações sub-administrações e agencias a de 50$000
S r, o Deduzidas dessas cauções quaesquer importancias para pa

g-amento de responsabilidades ou de multas, taes empregados só po
derão continuar em exercido depois de compleral-as.

S 3. o Oeando o carteiro íór especialmente incumbido da entrega
de valores a domicilio, a caução será de 500$ a 1:000$, a juizo do
director geral.

Art , 453. Os agentes de 2" e 3a classes só poderão entrar em
exercido depois de haverem prestado caução equivalente á gratíficação
annual respectiva, em dinheiro ou titulas da União.

Art. 454. Os agentes de 4" classe só entrarão em excrcicic depois
de haverem comprado a dinheiro os sellos c outras fórmulas da ím
portancia que 10rarbitrada pela repartição a que estiverem subordinados,
devendo além disso ser abonados por fiador idoneo meefíau;e termo.

Art. 455. Na dírectoria serâo substituídos em seus impedimentos:
O dircctor geral peíos vsub-éi-cctorcs de expediente, de conta

bilidade ou de trafego, nesta ordem;
os sub-directores pelo chefe de secção por clles proposto e de

signado pelo director geral;
o thesonreíro pelo Iliel previamente designado;
o hcele de secção pelo primeiro official da respectiva secção,de~

sig'nado pelo sub-directoí-, sob proposta do chefe, . salvo o da 4:1.secçüo
de contabilidade, que será substituído pelo seu ajudante.

Art , 456. Nas administrações c 'sub-adrniuistrações serão sub
stituidos em Sens impedimentos':

o administrador que tiver- ajudante, pelo seu ajudante e l na falta
deste, pelo contador;
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OS .?:ldministradoresc sub-administradores, pelos contadores e
na falta destes pelos empregados mais graduados que elles designarem,
excepto os thesourciros ;

o ajudante do administrador pelo chefe de secção designado pelo
administrador;

os contadores pelos empregados mais graduados ela repartição
designados pelo administrador, sob proposta, excepto os thcsou
rciros ;

os thesoureiros, por seus fieis mais antigos, 110 caso de não haver
prévia designação, e na falta destes por pessoa de sua confiança, me
diante approvação escripta de seus fiadores, que será registrada no
livro de termo de fiança o achivada na contadona da repartição c que
tenha força de escripturn publica; .

os chefes de secção, pelo primeiro offlcial da respectiva secção
sob, proposta sua;

os porteiros, pelos seus ajudantes, onde os houver, c, na falta
destes, e por continuas ou. carteiros que na dírectoría. administrações
e sub-administrações forem designados pelo dírcctor geral, adminis
tradorcs c sub-administradores.

Art. 457. Nas agencias serão substituídos em S~L1S impedimentos :

os agentes de I"" classe, pelos seus ajudantes e, na falta destes,
pelos empregados mais graduados para este fim prévíamente Jndicados
pelce agentes :

os h ajnda;tes, pelo cfftcial Ou pelos empregados mais gra
duados;

'ts thesourciros, por seus fieis, ou ,por praticantes de sua cou
fiança, ou outra pessoa rdonea, mediante approvaçâo cscrípta do re
specrivo üaoor. a qual será registrada no livro determos de fiança e ar
chivada na agencia c que tenha força de cscriptnra publica;

os agentes de ]t\. e ;)t\. classe, pelos seus ajudantes, e, na falta destes
por pessoa .ídonca indicada pelo agente, sob sua responsabilidade
e acceita pelo administrador:

os ajudantes de 2" c 3" classes ainda por pessoa idonca in
dicada pêlo ag"cnte, sob sua responsabilidade e nccclta pelo adminis
trador.

Art. 458. Na falta do thcsourciro, não havendo pessoa afliauçada
que o substitua, os administradores C agentes poderão designar pro
visoriamente empregados ídoneos da repartição. para servirem, in
dependentemente de fiança.

Art. 459. O.:; substitutos dos thesourclros, não designados por
estes, servirão sob responsabilidade proprín e só tomarão conta da
rhesouraría Oll a entregarão mc.liantc balanço e inventarias, o que se
procederá na sua presença.

Art. 460. 'Quando vagar qualquer lagar de agente, que não tcnua
ajudante, a autoridade local mais graduada providenciará para que o
serviço da agencia continue a ser feito com a mesma regularidade, no
meando provisoriamente um substituto de agente e comrnunicando com
urgencia ao administrador respectivo.
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CAPITULO XXVIIl

cosn- ARf,CI~lE::\TO,PO,\TO,JUS'I1FIC,\'ÇÃO . Dl~ FALTAS' E DESCOKr'aS

Art. 461 v Nas .secçôes de expediente da directoria geral o' tra
balho ordinario será ele seis horas eâecttvas 110S dias uteís, podendo o
director geral, TIOS casos de trabalho urgente ou cxtraordínario, 'pro~
rogar as horas do serviço e determinar que.o- mesmo.seja executado em
domingo ou dias feriados. Nas secções que tratarem com o publico e.
nas de manipulação, o trabalho ordinário será de oito horas:

Art. 462. Nas administrações, sub-administrações, succursaes e
agencias durará o trabalho, quer nos dias uteis, quer nos .domíngos e
feriados as horas do dia ou da noite .exigidas pelo serviço" devendo
para este fim dividir-se o pessoal em turmas,

Peragrapho "único. As secções de expediente e contabilidade das
administrações..c .sub-edmlnistracões, porém, não funccionarão aos
domingos e dias feriados, salvo o caso de necessidade urgente dos re
spectivos serviços.

Art. 463. Os chefes das repartições postaes poderãocdeterminar
que os empregados incumbidos de um Serviço coadjuvem Otrabalho
oeoutros. .

Art. 464. Haverá em cada secção da dírcctoria geral cdas admí-.
nistrações de In. e 2:< ctasscs.oias.succursaese agencias, de ~'l:<' e 2" classes
um livro de, ponto em que os empregados assígoarão os seus nomes ás
horas marcad::~s para começar e terminar o trabalho.

Paragrapho uuico. .:.Jas admunstraçõcs de 3('1. c (' classes haverá
dois li\TOS do ponto, um para os empregados da manipulação e outro
para os do expediente, attenta a, diferença das 1101;,aS de entrada 'c' da,
sabida desses empregados.

Art. 465. .0 ponto será 'encerrado:
Na directoria geral e nas administrações de 1" c 2<1. classes, pelos

cheíes das secções respectivas; nas de3!\ e 41t. e sub-admínístrações
pelo contador 'c pelo chefe,da" 4" secção ;: I!2S succursaes, Velo ·offidal,
encarregado'; e nas agencias pelos agentes.' Nas secções de manipulação
em que houver chefes de turmas, poderão estes .enccrraro. ponto na
auscncía do' chefe da seccão.

~ I. o Todos os empregados estão snjeitos ao ponto, excepção feita
do director geral,' sub-uirectores, admlnistradores e sub-adtriiüis
tradores ,

§ '2. {I Nenhum empregado poderá retirar-se depois de haver
assígnado o ponto e antes de expirar o prazo regulamentar do trabalho;
salvo concessão obtida e solicitada por escripto ao chefe. da secção ~

Art. .4.66" O 'empregada que faltar ao serviço soürera desconto
ou perda dos seus vencimentos, conforme ::15 regras seguintes

I {I, °que faltar sem caus tl justificada perderá todo o vencimento:
'2{1" Ü cornparécímento sem causa justificada, depois,de.encerradoo

ponto, importará perda de todo vencimento;
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3(), O comparecimento, com causa justificada, dentro da primeira
hora depois de encerrado o ponto, é somente tres vezes cada mez, irn
portará desconto da metade da gratificação ;

4", o que faltar ao serviço dois dias seguidos, deverá declarar por
cscripto ao seu chefe, no primeiro dia em que comparecer-a rep~trtfção,

a causa do n110 comparecimento, sob pena de perda de vencimento no
dobro;

5°, o que faltar. seio motivo justificado, em diade trabalho cxtraor
dinario ou" urgente, conhecido com antcccdcncin, perderá tres dias de
vencimento ;'

6°. aquelle que se retirar- cio trabalho sem licença", Ou se.n par t'cípar
ao cneíc immcdiato que a obteve do chefe superior,' perderá dois dias
de vencimento;

7"; o que taltar por motivos justificados, perderá somente a grati
ficação, sendo, taes motivos":

a) moléstia do empregado, até oito dia? ;
b) nojo por tallecimcntodc pais; Olhos, avós, netos e esposa,"oito

dias;
c) óbito: de SOgFO, sogra, genro. nora, tios, irmãos e cunhados,

tres dias;
d) casamento, oito dias;
e) molest:a grave de pessoa de familia ' devidamente comprovada,

tres dias. A molestia será provada COm artcstaco medico si as faltas CX~

cederem a tres dias e até oito dias somente, devendo dentro deste
ultimo período requerer Iiceuçav.se continuar doente.

SI." As faltas, até trcs, scrào justificadas pelos chefes de secção,
encarregados de' SUCCUFsacs e agentes; si o ernpreeado que adoecer
envia~" conununícação escripta dentro ele 24 horas. As que e-xcederem
a rres :« até oito serão justificadas pelos sub-dircctores, administra
dores sub-administradores c agentes mediante attcstado medico. A' au
toridade justificante cabe acceitar a justificação ou deixai" de íazel-o.

~ 2." Os empregados impedidos de comparecer por 'outros motivos
justiflcaveis, deverão também enviar communicaçâovescripta dentro de
24 horas.

§ 3.°·0 desconto por faltas interpoladas recahírà somentc nos
dias em que cllas se derem; mae st as faltas forem successivas, o des
conto se cxtcndcra tambem aos dias que, não sendo de serviço, se
achem comprehendidos no periododas faltas.

S 4· 0 'NcnhuIli desconto se fará' ao empregado que não compa-
recer á hora marcada ou não nssígnnr o ponto:

l", cmquanto estiver fora darepartição em serviço da mesma;
3°, nos dias em que votar, salva a restricção do art 468;
:;0, nos dias em que estiver 1'61'<:1 da rcpartlção em serviço publico

obrigutorio :
§ 5. o. Não serão justificadas as faltas dadas entre a "data da con

cessão ou da publicação da licença e aq uella em que o empregado
entrar no poso da mesma, nem as resultantes de serviço- publico não
obrígatorto .

~ 6.° Nos casos de que trata o paragrapho antecedente, far-se-ha
a dovida'annotação no livro do ponto.
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~ 7.° Das decisões dos sub-administradores e chefes de repartições
ou de serviços postacs, competentes para encerrar o ponto C:resolver
sobre a justificação das faltas, haverá dentro de cinco dias, a contar da
data do despacho, recurso para as autoridades immcdiatamente supe
riores.

Art. 467. Os empregados do quadro, que durante o anuo não ti
verem dado mais de ro faltas, nem hajam sorfrido a pena de suspensão,
terão, no anno seguinte, direito a 15 dias de terias, seguidos ou inter
calados, c que deverão gozar dentro do referido anno . Aos chefes de
serviços cabe dividir o pessoal em turmas para que o serviço não seja
prejudicado.. ,O empregado em férias. nas, condições deste artigo, .tem
direito a todos os vencimentos e o seu substituto nada perceberá, além
das vantagens do seu cargo.

Art. 468. Os empregados em dia de eleição, depois de exercerem
o direito do voto, voltarão á repartição c- aos seus trabalhos, sempre
que íór determinado pelos chefes superiores. Esse trabalho será consi
derado extraordinario e conhecido com antecedencia

Paragrapho unico. Do mesmo modo procederão os empreg-ados
que estiverem no serviço do jury, nos dias em que não íunccionar esse
tribunal.

CAPI'l'\JLü XXIX

LlCENÇAS - ,\POSENT.,\DORIA - :i\ro;-';:TEPlQ

Art. 46y. _Aos empregados do Correio poderão ser concedidas
licenças C0111 ~u sem ordenado por motivo de molestta devidamente
comprovada ou de justo interesse particular allegado por escrípto e do
cumentado , quando seja possível.

§. 1. o A licença concedida por motivo de molcstia dá direito á per
cepção de ordenado até seis mezes, e, de metade do ordenado, por mais
de seis mezes até, 1 '2.

§ '2. o A licença, por motívo que não seja o de moléstia, importa
o desconto da quarta parte do ordenado, até tres rnezes ; da metade por
mais de tres até seis; de tres quartas partes, por I112is doseis até nove
c, de todo o ordenado, dahi por diante.

~ 3. o Em nenhuma hypothese a licença dá direito á percepção da
gratilicação de exercido mas a gratificação addicíonal por tempo de 8er
viço anteriormente prestado será abonada integralmente.

Art. 470 O tempo da licença prorogadaiou de novo concedida
dentro de um anno, contado do dia em que houver terminado a primeira,
será junto ao da' antecedente ou antecedentes, afim de ser feito odes
conto de que trata o artig-oanterIor.

Art. 47 r . Para formar o maximo de seis mezes de que trata o
art. 469,' S r", devera ser levado em conta o tempo das licenças COI1~
cedidas-pelo dírector geral e administradores.

Art. 472. Os pedidos ele licença serão encaminhados á autoridade
que tenha de despachal-os comas seguintes informações: se: é attendivel
o' pcdido: si o-requerente tem comparecido e, no caso negativo, quando
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começou a faltar. Si se tratar de prorogação, deve-se tambcm informar
si o requerimento foi apresentado no prazo legal, em que data o rc
querente entrou no gozo da licença anterior c por quanto tempo foi
esta concedida .

Art. 47:). Somente ao empregado que requerer licença para tra
tamento de saudc será permittido afastar-se da repartição antes de con
cedida a mesma licença, não podendo, entretanto, retirar-se da sede da
sua repartição antes de deferido o seu requerimento, salvo necessidade
imperiosa, comprovada por attestado medico.

Ar1. 474. Os requerímcntos uc licença, não excedentes de dois
mezes, para tratamento de saude, serão instruidos com arrestado medico)
devidamente sellado e com firma reconhecida, e no qual se declare' que
o empregado esta inhibido de exercer as suas funcções c .o tempo de
que carece para O seu tratamento. Os pedidos de licença 'excedentes
a dois mezcs serão instruidos com O laudo de inspecçâo de junta
medica official ou attestado subscripto por tres facultativos nos 10
gares em que não houver junta medica.

Art. 475. Esgotado o tempo de um anno , maxirno dentro do
qual podem as licenças serconc.cdidas com ordenado, nos temias
dos SS 10 e 2° do art. 469, só se concederá nova licença com ordenado
ou parte dclle, depois que tiver decorrido um anno contado do termo
da ultima, tendo ° empregado voltado ao exercido de suas
roncçõcs.

Art. 476. Toda a licença entender-se-há concedida com a clausula
de poder ser gosada onde aprouver ao licenciado dentro do paiz ,
Quando fõr íóra do paiz , a portaria especificará.

l\.1't, 477· Não será concedida licença ao empregado que ainda não
ti ver entrado no exercido do lagar.

Art. 47B. Somente a licença para tratamento de saúde poderá ser
contada da data em que o funccionario se tiver. ausentado da 'repar
tição. Nos demais casos, a licença correrá da data do pagamento dosello.

Art. 479~ Concedida a licença, disporá o funccionario sóniente de
trinta dias para pagamento do sello, a contar da data da publicação no
Diarío 0l/icial ou do dia em que constar officialmcnte na sua repartição
a concessão da licença. Findo esse prazo, durante o qual 'nenhuma falta
será justificada, considerar-se-lia sem effeito a licença.

Paragrapho único. Si o empregado já estiver ausente da repar
tido, 'ou si a licença fór em prorogação, deverá pagar o sello untes de
receber o primeiro vencimento a que tiver' direito.

Art. 480. E" permittido ao' empregado, que se- acha no gozo de
licença, renuncíal-a pelo resto do tempo, contanto que reassuma o
exercido do seu lagar.

Ar1. 481. O disposto nos artigos anteriores terá app1i.caçãoao
empregado que perceber simplesmente gratificação ou diaria , da qual
duas terças partes serão consideradas cornoordenado.

Art. 4C~2. Não se considerarão renunciadas as licenças, cuja In
terrupção provenha de serviço determinado por ordem superior ou' de
qualquer outro motivo independente da vontade do empregado.

Art. 483, Ainda quando, apresente parte de doente, não tem 'direito
a vencimento algum o empregado que, depois de findo aprazo
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da licença com ou sem ordenado, permanecer tora do exercido do
lagar.

Art. 484. No caso de continuar impossibilitado de reassumir o cxer
cicio, devera pedir nova licença, que só lhe será concedida, si jus.
titicar as faltas correspondentes ao tempo que houver excedido o da
anterior.

Art. 485. o empregado nomeado ou removido que não tiver estado
em exercido de seu cargo durante um anno , pelo menos, só poderá ter
licença sem ordenado, excepto os removidos cujos serviços não sejam
desde logo uecessarios na repartição em que tiverem dc servir, a juizo
do director g'eral.

1\rL 486. Si a moléstia resultar de accidente grave, provadamentc
succedído em pleno cumprimento de suas runccõcs, ou ror consequencia
de lucta em defesa do direito garantido pelo art. 72, sI8, da Consti
tuição, ou ainda de um aeto humarutarin ou de dedicação á causa pu
blica, terá o empregado direito á percepção dos seus vencimentos
integraes durante ° tratamento. ou até ser aposentado, si o desastre o
tornou incapaz para o serviço postal.

Art. 41:)7. O empregado do Correio victima de qualquer desastre
ouvaccidcntc inevitável, resultante do -exercido de suas íuncçõcs,
perceberá, a titulo de vantagem, a juizo do dircctor geral, uma quantia
proporcional á despcza do seu tratamento, transporte e estadia,' sem
prejuízo do disposto no artigo antecedente,
. ,Al~t. 488. Os agentes de 3" clessc.cque não tiverem ajudantes, os

ajudantes das agencias que não ti verem carteiros, os agentes de
4" classe, os carteiros das de 2" e 31\, c os conductores e estafetas só po·
darão ter lkença com vantagem pecuniária, si indicarem pessoa que
sirva sob suaresponsabilidade, a quem será abonada apenas aparte que
o licenciado deixar de perceber. No caso contrario, a licença será sempre
sem vantagens.

Art. -489,. Os empregados do Correio poderào ser aposentados
com todos 9S vencimentos, _quando completarem 25 m1110S de serviço
postal dc accôrdo caiu o art. 75 da Constituição .ou. quando se iüvali
darem,na funcção do seu cargo, .por molcstia incurável ou em conse
quencia ele desastre ou accidente que os torne incapazes para o
serviço,

~ I. o O runccíonario de qualquer categoria que se inhabilitar para
o exercício do cargo, ,poderá ser. submettido á inspecção de saude para
apurar o seu estado-de invalidez e lhe ser concedida aposentadoria, in
dependente de petição.

~ 2. o A aposentadoria será dada com as vantagens do cargo que o
funccionario estiver exercendo na occasíão.

Art. -490 Perderá a aposentadoria 0- fuüccionario, quando, por
sentença passada em julgado, ficar provado -terv durantc 'o' exercido de
algum dos empregados. ,commetticlo os crimes de-peita -ou suborno, ou
praticado quãlq uer acto de traição,' abuso' de confiança ou revelação de
segredo.

.Art. -1-91.-0 montepio dos empregados serarcgulaco pejo queIór
disposto na lei do montepio geral dos tunccionoríos públicos.
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CAPITULO XXX

DAS PE;'\AS DISCIPLIKARES E nos nEC1..m.SOs

817

Art. 49J. OS empregados do Correio e' os individues encarre
gados do serviço postal das agencias são pessoalmente responsaveís por
todas as .faltas, irregularidades, contravenções ou crimes que praticarem
no desempenhe as suas funcçôes, e estão sujeitos a penas disciplinares,
sem prejuízo das que policial ou judicialmente lhes .possam ser imposta,
em virtude de ínfracçao do Codigo Penal.

Art. 493. As penas disciplinares applicaveis aos empregados do
Correio e aos outros encarregados do serviço postal, estabelecidas neste
Regulamento, são as .seg·uintes;

a)adverteneia particular;
b) advertencia publica i.

c) multa j
d) suspensão do exercicío 'do emprego ou Iuncção ;
e), demissão .;
Art. 494. A pena de advertencia particular ou publica será imposta

segundo a gravidade da talta, nos casos de : simples negligencia, insu
bordinação leve pequenos erros, inccrrecto comportamento e na rcpar
tição maus tratos de superiores. para: inferiores.

Paragrapho unico A advertencta publica só se tornara cffectrva
por meio de portaria e será annótada no livro.de assentamentos do pes
soal.

Attt. 495. A pena de multa, de 2$, a 30$000 de cada vez, será im
posta quando se" verificar: r", negligencia que dê motivo a irregula
ridades prejudiciaes 'á repartição c ao publico, ou que justifique queixas
e reclamações d"IS partes; 2°, cobrança indebita ou maior da que a de
vida ao Correio pelo recebimento, entrega, distribuição das correspon
dencias ou por quaesqueroutros serviços postaes. Em igual pena.incor
reni ° émpregudo que faltar habitualmente ao trabalho, sem justificação,
por mais de dois dias em cada mez e.no decurso de um trimestre.

Paragrapho unico. Incorrerá também na .pena de. limita o empre
gado que permittir a inclusão de objectos prohibidos em cartas
com valor declarado ou em encouunendas com ou sem declaração de
valor'.

Art. 496. ,A pena disciplinar de suspensão não poderá exceder de
30 dias, salvo em caso especialissimo e por determinação do ministro;
que poderá,extender o preso até 60 dias. '

Essa penalidade será imposta:
r-1 ao empregado pronunciado definitivamente em qualquer crime,

desde a intimação ·do despacho e emql!anto' subsistir o mesmo;
2°, ao reincidente em falta não justificada 'em dia de trabalho ex

traordiaarío e urgente, avisado ou-conhecido com antecedcncía ;
30, ao que faltar, sem justificação, por maisde cinco dias successivos

ou-habitualmente commetter trcs faltas por rncz e no decurso Ele um
trimestre, depois de multado;
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4", ao que se mostrar rtxoso na repartição, ali maltratar as partes
que procurarem o serviço do Correio ou as pessoas que nelle tenham
qualquer depende nela ;

5", ao que, por descuido ou omissão, der causa a extravio de
qualquer objecto ele correspondcncia, registrada ou não, com 'ou
sem valor, além da, indemnização devida, quando Se tratar ele regis
trados'6°; ao que, formal e voluntariamente, desobedecer ás ordens de seus
superiores hierarchicos, em objecto e matéria de serviço, Ou desrespeí
tal-os, quer seja ou não com palavras, expressões injuriosas, offensivas'
ou gestos affrontosos,

7°, ao que propositalmente estragar ou inutilizar os apparelhos,
carimbos, sinetes, moveis c quaesqucr outros objectos do serviço ou
pertencentes á repartição; .

8'J, ao que não prestar, dentro do prazo legal, as contas a que es
tiver obrigado, demorando as informações que lhe forem pedidas com
urgencía : consumir, inutilizar ou extraviar os processos e mais papeis
de expediente- que lhe forem' contados para preparo, estudoou infor
mação;

9°, ao que conuuctter qualquer falta grave não prevista especial
mente neste Regulamento ou não sujeita a penalidade maior e que pre
[udique ou oftenda a moralidade e a disciplina da repartição,

Art. 497. A pena de demissão, além de outros casos previstos na
lei, será, imposta:

i-, ao empregado ·ou encarregado de serviço postal condemnaoo
dctinitivameute por crime de prevaricação, peita, suborno, concussão,
abuso ou excesso de autoridade, falsidade, peculato, moeda falsa, furto,
roubo, estellionato, hornicidio e por outros crimes previstos no Codigo
Penal; e bem assim ao que incorrer em penas correccíonaes que en
volvam participação ou manifestação contra a ordem publica ou falta de
probidade;

2°, ao que se constituir procurador de partes e111 negocios que Inte
ressem ao Correio directa ou indirectamente, excepto nos que disserem
respeito aos seus ascendentes e descendentes, irmão ou cunhado; . duo
rante o cunhadio, ou para o fim de recebimento de vencimentos de outro
empregado ausente, comtanto que taes negocias 'não sejam por cllcs
despachados ou expedidos;

3°, ao que tomar parte por si ou por interposta pessoa em qualquer
contracto 'de interesse da repartição a que pertencer ou- de outra repar
tição _postal j

4°, ao-que commctter irregularidades repetidas, que se refiram a
valores de qualquer ordem, ou faltas graves no serviço, devidamente
provadas j

5°, ao que revelar negocíos confidencíaes e reservados ou não e ao
que commetter abuso de confianca em matéria de serviço publico,sendo
tudo' devidamente. comprovado; ,

6°, ao que exigir para si, de qualquer correspondencia que deva
ser franqueada, expedida, distribuída ou registrada, na emissão e paga
mento de vales, no servico de cobrança de assígnaturas de, jornaes,
qualquer irnportancía em numerario, sellos ou fórmulas estarnpilhadas ;



7~ " ao que durante ]0 dias faltar : 5 sem moti \'0 justificado, sejam
aLI não'consecutivasas faltas ;

8),:aÇ) que praticar actos de indisciplina aggTavada, com offensa ao
decoro da repartição;

9°, ao qll~ tiver impedimento permanente, physlco ou moral, para
exerciclo do emprego, verificado em inspcccêo de saude, depois de tres
mezes, além do prazo máximo em quc Ihc possa ser concedida licença
com ordenado, na fórma deste Regulamento, ,caso ,não esteja em con-
dlções de ser aposentado ordinária ou extraordinariamente; ,

, 10, ao que desviar ou subtrahir qualquer correspondencia ou valor
c bem assim ao que violar o sigillo da correspondeucia ;

1.1, ao que se entregar á pratica de actos de incontinencia.publica
c escandalosa e ao vicio de jogos prolubidos e de embriaguez ire-
quente; ,

12, ao que revelar inaptidão notaria ou desidia habitual no desem
penho de mncções ou cumprimento de deveres;

r;; , ao que embaraçar propositalmente,' por meio violento ou não,
o giro das malas, a transmissão ou a distribuição das correspondenciaa,
com o fim de retardar a chegada ao seu destino c a entrega ao desti
natario das referidas malas c correspondcncias ;

14, ao que acceitar emprego publico ou particular imcompativel,
com o exercido no Correio. '

Art. 498. A advertencia particular poderá ser feita por qualquer
chefe de repartiçáo ou do serviço, na directoria geral, administrações,
sub-administrações, succursaes ou agencías, aOS empregados seus su
bordinados .

.r~Wtg-rapho unico. Desta pena não haverá recurso, nem della ficarão
vestígios ou quncsqncr notas.

Art. 499. São competentes para determinar' a pena de advertencia
publica :

a) O director geral, em relação a tojos os Iunccionarlos ou encar-:
regados de serviço do Correio ;

b) Os suh-dlrectores, os administradores, sub-administradores, chefes
de secção, encarregados de succursaes c, agentes, aos empregados
que lhes forem immediatamente subordinados.

Paragrapho unico . Desta penalidade haverá recurso, dentro de
10 dias contados da data que della tiver conhecimento o empregado pu
nido, da autoridade inferior para a lmmcdíutamente superior.

Art. soo. A pena de multa será imposta por portaria do director
geral, sub-directores, administradores, sub-administradores, chefes de
secção, de succursacs e agentes, havendo delta recurso, com effeito Sl15
pensivo, na fórma e dentro do prazo a que se refere o paragrapho
unico do artigo precedente, até O dírector geral. Do acto deste haverá
tarnbern recurso para o ministro da Viação c Obras Publicas.

Art. 501. O tempo da pena de, suspensão sera no máximo de
30 dias, quando imposta pelo dírccror geral; de 15 dias pelos sub-di
rectores e pelos administradores c de oito dias pelos sub-administradores
e agentes.

Haverá recurso desta pena:
a)·bos agentes c sub-administradores, para os administradores;
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b) Dos administradores c sub-directorcs, para o director geral;

c) Do dírcctor g-eral para o ministro da Viação e Obras Publicas.
Art. .se] _ O recurso de que trata o artigo anterior será recebido,

com cffeito devolutivo somente, si fõr apresentado dentro do prazo de
dez dias contados da data do lançamento da portaria no livro elo ponto,
devendo ser concedida ao recorrente, si o pedir dentro das primeiras
48 horas, vista do processo ou cópia das pecasou documentos em que'
se fundar a imposição da pena.
, Art. ~o3- O cmcrcqado snspc.isocüsc.o.Inar ou con-eccionalmcnte
será privado do .excrcicio do seu cargo, perderá todos os seus venci
mentes, excepção feita ela ~Tatitlcação addicional por tempo de serviço
anterior _ Não se lhe contará, entretanto, para effcito futuro dessa van
tagcm, o anuo correspondente a essa punição.

Art. 5°4, -,\ suspensão-determinada corno medida preventiva pri
vará o cmprcpauo ela g-ratificação 'pro labore e a decorrente' de pro
nuncia criminal fal-o-lia perder, além dessa araüücacão, a metade do
ordenado, até ser afinal condemnado ou absolvido : neste ultimo CilSO,
scr-lbc-hnrcstitni-tn a metade 'do ordenado que .nouver deixado de re
ceber.

Pa-acrapho uriico. .Em qualquer das- hvpotbeses deste artigo, a
gratillcação addicional por, serviços prestados anteriormente será inte
gralmcntc pagn ao empregado' suspenso. que só a perderá sifôr con
demnado dcfinitivnmente c atinai demittido .

Art. 50S, Fóra dos casos de 'condénmação [udicialv.de que trata o
n. I do art. 4Q.i, ou de solicitação sua por cscripto, nenhum empreg-ado
postal será defirittido do seu cargo elTecti \'0 sem ser ou vido em processo
administrativo regular

~. iO, Ao accusado serão permittidos todos os meios Icgaes dc -dc
Iesa, e para apresentação.desta scr-Ihc-ha concedido o prazo ele 10 dias,'
contados ela data do encerramento do inqucrito, elo qual se lhe dará
vista ou cópia authcntica das peças e documentos de accusacão, conforme
requerer,

S 2", Exccptuam-se desta regra os empregados que estiverem no
período de novicuuio ele trcs annos, a que se refere o art. 432, e os que
exercerem cargo de livre escolha do Governo ou de commissiio, bem
como os que forem de conflanca de outros fuuccionarios, como sejam
fieis e auxiliares de thesoureiro, uma \'(;7. proposta a sua demissão.

_\r1. :')I::J(), As autoridades competentes para nomear tambcm o são
para,dcll1ittil', nos lirniltcs das suas attribuiçôes ,
, ,8 1°. Do- acto de demissão da autoridade inferior poderá haver re
curso para <1 superior dentro do prazo de l,~ diasca contar da-data da
sua puulicacâo .

~2u. Ouando .«, recursos forem encaminhados directanicute á
autoridade,superior,- esta ouvirá.. antes de sua decisão, a autoridade
recorrida;

Ar1. ::;0-:-- ..\0 reincidente serei sempre applicado o dobro ela pena
em que houver incorrido ou a pena immediatamcnte mais rrrnvc qucudo
aquella C111 que tiver ele novo incidido o delinqucnte não puder ser ap
plicada em grao mais forte.



Art. 508. Qualquer empregado do Correio deverá prender em
flagrante o empregado ou encarregado do serviço postal que ror cncon
trado :

I'>, commcttcnc;o os crimes do n. lodo art. 497;
2°. prat-eando aetos ou gestos nflroutosos, proferindo iujurias

verbaes, expressões offcnstvas ou obscenas, dando gritos, fazendo as
suada, tendo tudo por obje-to os seus superiores hierarchicos ;

3", travando dentro das repartições lucras ou rixas c dellas IÜO
desistindo depois de chamado a ordem.

Art. 509. Em qualquer elos casos de prisão referidos nos artigos
anteriores, será immediatamcntc lavrado o respectivo auto do que
houver cccorrido, sendo depois .:Is::;ignado pelo chefe do serviço ou da
repartição, por quem o tiver escrípio, pelos empregados que houverem
et1ectuado :'1 prisão e por duas .tcetcmunhaa, para ser remcttido com o
empregado dclinqucntc, Oll sem cllc, em caso de ['liga, á autoridade
competente.

Art. 5 t o , Os empregados do Correio e os encarregados de' serviço
postal estão sujeitos á prisão administrativa, nos casos do decreto
n. 657, de 5 de dezembro de 1849, e do art. 36 da lei n. 62:\, de 17
de dezembro de 18SI ; e em taes casos sro competentes para requisitar
a prisão o director geral dos Correios, os administradores, os sub
adnunistradores e os inspectorcs ,

Art . .sI I. Nenhuma das penas disciplinares ,pt'eJLldica OÚ isenta o
empregado ou encarregado do serviço postal da indemnizaçâo U/.lS va
lores por ellcs ou por culpa dcllcs desviados ou subtrab.dos.

Art. .s 12. Os empregados do Correio e cncarrccados de serviço
são civilmente responsaveis p':lra com os particulares pelas conscqucnoas
da recusa illegal da recepçao, registro, transmissão c distribuição de
corrcspeudcncias, podendo ser contra clics intentadas ."ICÇÕCS por 131'e
tuzos, perdas e damnos.

C\PITULO XXXI

D1SPOSIÇOES DIVERS.\S

Art. 51:). A receita e dcspcza com o pessoal c material que-correm
pela verba - Correios - devem eüectuar-se directarnentc pelas the
sourarias l~as repartições postaes, 'salvo as que são pagas pelas reparti
ções de Fazenda e as que se referirem ~l exercícios já encerrados,
cumprindo neste caso ás repartições postacs expedir as nccessarias guias,
quando se tratar de transacçóes de despezn e emquanto os documentos
se acharem nessas repartições,

Art. 5I l. Quando as repartições postaes não tiverem fundos para
occorrer ás cespezas que lhes competirem, serão .snppndas -,-----a Dire
ctoria Gera! pelo T besouro Federal as administracôes pelas dele
gacias fiscacs c as sub-admínistracões e agencias "pela respectiva
administração ou repartição de Fazenoa, qUi1W1n devidamente autori
ga<!il,
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Art: ',~ [5 ..'As importancias. das multas. impostas aos-empregados
serão recolhidas aos cofres públicos- no prazo maxirno de 30 dias, ·sob
pena 'de desobediencia.

Art. 5 I 6. E' facultado ao director geral c aos administradores
permittir que os empregados rcsponsaveís para com a Fazenda Nacional
recolham mensalmente, pela quinta parte, a irnportancia de suas respon
sabilidades.

Art. 517, A receita do Correio será arrecadada, tanto quanto fõr
possível, por meio de talões.

Art. 518. As despezas effectuadas com o material serão' compro
vadas por documentos passados em triplicata.

ArL 5 I 9. O pagamento ou entrega de quantias ouvalores em de
positas será feito, ainda depois de encerrado o exercido, pelas mesmas
repartições onde o deposito se tiver realizado, no prazo de cinco
annos.

Art. .520. Em casos graves ou urgentes, quando o emprego do
correio fOr prejudicial ao serviço, poderão xorresponder-se por meio .de
telegrammas officiaes o director geral, osjsub-dírcctores, os administra
dores; sub-administradores, contadores, chefes de secção, agentes, chefes
de- correios ambulantes, agentes embarcados e empregados incumbidos
de inspecções ou commissões.

Art. 521. As thesourarias das repartições postaes deverão soffrer
uma vez por mea, em dias incertos, um inventario minuncioso dos va
lores'u cargo dos thesouréiros. A 4iL 'secção da sub-directoria de Con
tabilidade, os depotítos de material das administrações e sub-adminis
trações serão também inventariados pelo menos uma vezper anuo em
época incerta marcada pelo director geral, administradores-c-sub-
administradores. '

§ r". Procederão a esse inventario os empregados para esse fim
cornmissionados pelo dircctor geral, administradores ou sub-administra
dores.

8 '20
• O.S modelos c fórmulas fora ele uso serão separados para

serem vendidos OlI consumidos depois ele feita a competente descarga
ao responsavcl .

Art. 522. As fórmulas impressas e utensílios que devam- ser
uniformes serão fornecidos ás administrações pela directorla, ás sub
administrações e succursaes pelas administrações de que dependerem
e ás agencias pelas administrações e sub-administrações .

Paragrapho unico , A acquísícão de objectos de expediente c uten
silios, não fornecidos pela directona, será feita pelas administrações,
ás quaes se distribuirá o credito necessário.

ArL 533. Os chefes das secções .de recebimento c conferencia de
malas, nas administrações e sub-administrações, os encarregados ·de
succursaes e os· agentes serão responsáveis pelo valor dos saccos que
nüo·devolverem aos Correios de onde csses . objectos houverem .sido
enviados.

Art. 524. Os empregados do Correio serüodispensadosdb"ser
vlço do Jury, quan.to. requisitados porvseus chefes, do serviço do
Exercito e da Armada, em tempo de paz, e elo serviço activo da Guarda
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Nacional, nos termos da lei, e bem assim dos encargos pessoaes de
qualquer serviço administrativo que não seja o postal.

Art. ;;25. De tres em tres annos será publicado OGuia, annual
mente o Almanack e mensalmente o Bclctini Postal. O mappa postal
será publicado quando o dircctor determinar.

Art. 526. .A DirectorittCieral, as administrações, ..sub-adminis
trações, succursaes e agencias de 1" e 2" classes funccionarão em pro
prios nacionaes e ~Ó na falta destes em predios particulares contra
ctados.

Art. 5:27. O producto das multas. impostas, por infracções disci
plinares será applicadoá constituição do patrimonio de uma sociedade
beneficente postal que tenha succursaes em todos os Estados, cabendo
a,') dircctor geral estabelecer as condições para a concessão desse
beneficio.

Art. 528, Ao museu da Directorta Geral serão recolhidos os
objectos e arteíactos antigos e modernos, curiosidades e quaesquer
soecfmeus concernentes ao serviço elo Correio, especialmente ao do
Brasil, que attestem o seu desenvolvimento e documentem a história do
serviço postal" quer do paiz.quer do estrangeiro.

Aru.. 529. Na Directoria Geral e nas anministrações e sub-adminis
trações haverá uma bibliotheca contendo obras concernentes ao serviço
postal, jornaes, boletins, annuaríos, tanto nacionaes como estrangeiros,
que se possam adquirir.

Art. ,530. Na, Directoria Geral e demais repartições postaes todos
os livros" talões, officios, ordens, circulares e mais papeis de impor
tancia .serão archivados de modo a poderem ser consultados facilmente.

Paragrnpho unico. De tres em tres annos será- nomeada uma
comrnissão para escolher e retirar dos archivos das repartições postaes
os papeis que devam ser consumidos, conservando-se nas respectivas
bibliothecas os que tiverem valor historico.

Ar1. 53r. O director geral expedirá com a brevidade possível as
neccssarias instrucçôes para a execução deste Regulamento, com todos
os modelos.

Art. 532. São consideradas Iegtslaçíc subsidiaria as disposições da
Convenção Postal, os accordos e seus H..egulamentos, na parte appli
cavei aos respectivos serviços no paiz.

CAPITULO X\:\:11

DISPOSIÇÕES TRANSITQRIAS

Art. 533. Os actuaes sub-director, contador geral c administrador
.dos Correios do Districto Federal c Estado do Rio de Janeiro serão,
.do momento da execução deste Regulamento, providos effectivamente
c na ordem preestabelecida. nos cargos de sub-director-de Expediente,
sub-directo- de Contabilidade e sub-director do Trafego, com todos.os
direiros e..vantagens concedidas aos empregados .de carreira.

Art. 534. (Lactual almoxarife passará a exercer o cargo de chefe
da 4[\ secção da Snb-Dlrectorfn eleContabtlidade, mediante fiança, como
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actualmente. Esse cargo, porém, continuará a ser de livre. escolha do
Governo,

Art. 535. Os demais empregados, cujos Iogares forem extinctos
em virtude deste Regulamento, serão aproveitados em cargos equi
valentes ou superiores em categoria c vencimentos.

Art. 536../\ nomeação desses funccionarios será feita veffectiva
mente, ainda que para cargos que passem a ser de commissão , após a
execução dessa lei.

Art. 537. As primeiras nomeações c as promoções decorrentes
desta reforma e cujo provimento compete aos administradores, ex
cepto os contiuuos, serventes e estafetas, serão feitas pelo director
geral. Os logares a preencher por accesso serão providos por funccío
uarios da categoria inuncdiatameute inferior, observadas as disposições
do Regulamento, quanto aos lagares de concurso.

Páragrapho unico. Para os cargos que não forem de accesso e
nas repartições novamente creadas, as nomeações recahirâo 1 tanto
quanto possível, em empregados do quadro actual dos Correios.

Art. 538. O presente regulamento é desde já posto em execução,
excepto na parte relativa a novos serviços, dependentes de Instrucções ,

Art. 539. Continuam em vigor as taxas fixadas na lei 489, de 15
de-dezembro de 1897, art. 1°, u. ]2, emquanto não forem alteradas
pelo poder competente,

Art. 540. Ficam revog-adas as disposições .em contrario ás do pre
sente Regulamento,

Rio de Janeiro, I I de novembro de IgOq. - Francisco Si.

"Tabella A

I -- Directoria Geral

director geral. .

Ir -- Sub-Directoria de Expediente

I sub director , _ .
3 chefes de secção a 9: 000$ ~ , _ .
:) primeiros officiaes a 7: 200$ .
3 segundos officiaes a 600$. _ _.
1 cartographo .
6 terceiros officiaes a 4: Hoo$ .

12 amanuenscs a 4 :00$ _ ' .
12 praticantes de 1<lo classe a 3: 200$ .....•......
6 praticantes de 2(1 classe a 2:400$ .
4' continuas a 1:800$ , ,.'. "..
2 serventes, diaria de 5$ _ .
I servente de f classe, diária. de3$50? ."! ~ I •• , :

24:000$000

15: 000$000
27: 000$000
21 :600$000
18:000$000
6:000$000

28:800$000
48:000$000
38,: 400$000
r4.:400$000
7: 200$000
3: 650$000
I: 277$500
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UI -- Sub-Directoria de Contabilidade

I sub-director'. •....'.' ..' "., ,.,..- ' .
I thesoureiro (inclusive 800$ para quebras) .
3 chefes de secção a 9: 000$. . . . •. . .••..........
3 primeiros oíficiaes a 7 :20L)$...................•
I ajudante do chefe da 1 [I. secção .
3 scgundosoHiciaes a 6: 000$ - ' .•...•.••.
3 clavicularlos a 6:000$ '
() terceiros officiaes a +800$.. ~ " .. : .

17 fieis do t~esoureiro (Inclusive 300$ para quebras)
a 5:000~ , .

30 amanuenses a 4:000$ - ,., .
25 fieis de 2[\ classe (inclusive :200$ para quebras)

a 3:600$ .
40 praticantes de I" classe a '1:200$ ' , ..
25 praticantes ele 2[1. "classe à j:400$ " , .

.S auxiliares do chefe da" 4~ secção' a 2:4oo$~,. ~ .
6 continuas aI :Bc)()$ ~ .•.• ; .. , ,., .•...

10 serventes, diarta de 5$.,: .
I servente de 2" classe; diaria de 3$500 .
2 trabalhadores, diaria de 3~50ü. ~ .

15: 0'00$000
fo:800$ooo
27: 000$000
21: 600$000
6:000$000

18:000$000
18:000$000
08:800$000

85:000$000
80:000$000

90: 00 0$000
128:000$000
60: '000$000
12:000$000
10:800$000
18:250 $000
I: 277$500
2: 555$000

633: 982$5°0

IV Sub-Directoria de Trafego Postal

I sub-director ' .
7 chefes de secção a 9:000$ .. ' .

20 primeiros officiaes a 7 :20Q$ " .
:25 segundos Officiaes a -6:000$ .
40 terceiros offíciaes a 4: 800$ -..

100 amanuenses a 4:000$ ' .
180 prat~cantes de fll. classe a 3: 200$ .. '" '"
70 praticantes de 3" classe a 2: 400$ .......•......•.

100 carteiros de i'' classe a.3 :600$ ..••.• ; •....• ,_ ••
200 carteiros de 2[1. classe a ):000$., ..••.•.• " .
100 carteiros de 3'1 classe a 2: 4°0$ , .
32 carteiros rumos a ;3: 600$ ....•.................
10 carteiros de 2'" classe a '2 : 400$ .
8 contmuos a 1:800$ 0 ••

80 serventes, diária de 5$ : .
30 serventes de 20. classe, diaria de 3$5°00 .

1, corree~ro-mes.tre.l diária de 9$ .
2 correeiros. diaria de 7$5°0 .

]0' estafetas expressos , diaúa de .S$ , ""

l.~ : 000$000
63:000$000

144:0 00$000
150 :000$000
19 2: 0 oo$000
400:000$000
576 : 000$000
168: 000$000
360: 000$000
600: 000$000
240: 000$000
115: 300$000

~L.j.: 000$000
14:400$000

14Ó: OOO$ooo
3B:325$ooO

3: 285$000
5' 475$000

S4:750$oOO

,,309 :435$000



826 ACTQS -DO PODE[\ EXECC'l'lyn

v -- Portaria

[ porteiro - ,......•..... o, ••••••• " ••• "

S ajudantes do porteiro a 4:000$ ..•. I ••••••••••

'fabella 13

Administrações de 1" classe

I - Anu:vzonas .

administrador•.•.........•.........•......
I contador .
I tbesoureiro {inclusive 600$ para quebras) .
2 chefes de secção a 6:000$'. '; ...•..•..••..•..
2 primeiros officíaes a 5:4°0$.. 0,0 ••••••••••••

3 segundos officiaes a 4:500$ .
3 terceiros oífíciaes a 3:600$.•.............. ".
2 fieis do tbesoureiro a 3:600$ (inclusive 100$

para quebras) ',' .....•....
I po'\eiro, .

!o, amanuenses a 3:000$ '; .....••..•
20 praticantes.de I" classe a 2:400$.,., .
la praticantes de 21\ classea 1:800$ ,., ,.. .-
J5 carteiros de Ia classea 2:400$.,.,.,.•••..••• ','
6 carteiros de c" classe a 2:200$ , : :.:
2 continuos à I: 500$ .' .
4 serventes, 'díària de, 4$000 .. ,. ',,~ "~ ":'~'"'"
.2 serventes de c" classe, diaria de 2$500, ..,••., ..

4: 800 $000
1'2: OO'}$OOO

T6':Boo$000

10:500$000
7 :200$000
(""00$000

12:000$000
10:800$000
J3:500$000
10: BOO$O(Xl

7.: 200$000
3:600$000

3Q:oOO$000
48:000$000
18:000$000
36: 000$000
q:200$000
3:000$000
5':840$000
1: 825$000

237 :865$000

Os 'empregados da administração. 'do ,Amazoüas percE~~er~~: uma
~(ralificação local calculada sobre os vencimentos desta tabella ; sendo
15'0/0 ao administrador até porteiro inclusivev ao % aos amanuenses
até-carteiro c 60 % aos continues c serventes.

I1- r~ahia

I administrador ......................•.....
1- .contador . ""~'.""""""" _..•

r'.' thesoureiro (incluisvc 6oo$"para quebras). \ '..
3 chefes de secção a 7::200$ "; "..

12:.000$000
8,:400$000
8:2~O$OOO

21:600$000



ACTOS DO PODER EXEClj'!'IVO

3 primeiros oíflciaes a 6:000$., .'..•..............
6 segundos officiaes a 5:200$. . .. ... ... . •. ... ."
ti tercertos officiaes a 4:400$. . . . . . . . . . . . . . . . .. .
2; fieis do thesoureiro, a 4:300$ (inclusive IDO .para

quebras .- .-.-.:. '1'""",- o'"
I porteiro ......................••...........•
I' ajudante do porteiro , .

J 5 amanuenses a 3:600$ .
25 praticantes de Ia classe a. 2:800$' .
1.'5 praticantes de 2:1 classe a 2:000$ .
12 carteiros de r'' classe a, 3:000$ .
24 carteiros de' 2a' classe a 2;4°0$., .......•..._ .
12 carteiros de y classe a 1:800$ .

2 continuas a 1:600$ ' .- .
10 serventes, diaria de '4$500.·.,.:; ' .
4 serventes de 2" classe, diaria de 3$000 .

lU Ceará

I, administrador ' .
I contador .
.1 'tbesoureíro (inclusive 600$ para quebras) .
~2' 'chéfes de secção a 6:00'0$ .
2-"primeiros officiaes a 5~400$.. ' _ .
3,.seg·undos oüíclaes a 4:500$,.' . .
3 terceiros offícíaes a 3:600$ .
afieia de thesoureiro a 3:600$: -.
I porteiro o.• -•••••.••• "•.•.••••• '•••••••••

5'amanucnses a 3:000$ .
iopraticantes de Ia classe a 2:400$.•.............
ropraticantes de 2(1. classe a' 1:800$ .
fi carteiros de Ia classe a 2:400$ .
6 carteiros de 2" classe a z: 200$ ....• ; .•..••••...
2 continues a 1:500$ - .
4 sqrv.entes,diaria de 4$noo '.' .
3 serventes de ea classe,' diária de 2$500.......•.

.1V '- Mina~ Gert"e~

administrador•..... : •........ , ..•.•......•..•.
ajudante ......•......••....................•
contador .......•......•....... ~ .•.••....••...

I -thesoureíro (inclusive 000$'para. quebras) .. "... r ,

g.cberes de secção.a 7:200$., ..•.• , ..•.•...•.•_, •.•

18 000$000
31 200$000
35 200$000

8:600$000
4 :200$000
3: 000$ 0 0 0

54:000$000
70:000$000
30 : 000$000
36: 000$000
57:000$000
21:600$000
3: 200$000

16:425$000
4:330$000

443: 605$000

10:50 0$ 00 0
7: 20 0$000
6:400$000
i~:ooo$ooo
io.Soo$ooo
13:.\00$000
10:800$000
7: 200$000
3:600$000

15:000$900
24: 000$000
18:000$000
19: 200$000
13: 200$000
3:000$000
5:840$000
2:737$5°0

182:977$5°0

12:000$000
10:000$000
li: 400$000
8~200$(JOO

2[,600$000



H28 ACTOS DO PODEFl. rC\ECU'l'lVO

3 primeiros offlciacs a 6:ooQ$ ,'" .............•
6 segundos oüícínes \1. 5:200$ , .

ro terceiros offíciaes a ,4:400$..,., ",' .. ' .
2 fieis do thesoureiro (inclusive 100$ para quebras)

a 4'3°0$ , .
1 porteiro,.................... . .
I ajudante do porteiro , , , '.. '

12 amanuenses a 3:600$ , .. , ; .. ;.
20 praticantes de 1" classe a 2:800$ , .. , .
IS praticantes de 3" classea '2:000$ , .•.. , .
IO carteiros de I" classe a :3: ocog , , .
I,) carte!fOS de 2" classe a 2:4°0$. , . . . . . . . . . . . .. ..
9 cart~lros de 3" classe a J :800$ .
2 conünuos a 1:600$ ......••.•..•..••.•••.•...•.
8 serventes com a diária de 4$500 , .
4 serventes de 2" classe com a diaria de 3$(XX1, .

v --P.a, r.ú,

administrador .
contador ',' ',',' '.' '.'."
thesoureiro (inclusive 600$ para quebras) .

3 chefes de secção a 7:200$ , ......•....
3 primeiros om'$i9-~!? a ó.ooog , .
6 segundos officiaes a 5:,2QO$ .

10 terceiros omciaes a 4:400$.......•............
'2 fieis do thesoureiro a 4:3Qo$ (inclusive 100$ para

quebras) '" .
r porteiro ' .

12 amanuenses a 3.:690$.. ····: ······ .
15 praticantes de f'' classe a 3:800$ ' " , .
J.5 praticantes de 2(1. classe a 2:000$ "' .
!O carteiros de 1" classe a 3:000$ , ..
20 carteiros de 2:<' classe a 2:400$ .•....... , .
15 carteiros de 3" .classe. a 1:8.00$ : .' .
3 contínuos a I :600$ ' .' . ,'.'.' ' .
4 serventes, díaria de 4$500: .... '. .............•...
:2 serventes de 2'" classe, diaria de 3$o:X) .

I administrador .
I contador. , ".' . "'.'
I thesoureíro (inclusive 600$ para quebras) .
2 chefes de secção a 6:000$ ; .
~'primejros offlciaes a .:;;:400$"".,.,. r""""'"

18:000$000
31: 200$000
44:00c$000

8 :600$000
4: 20 0$000
3: 0iJu$Ooo

43 :200$000
56 :000$000
30 :000$000
30 :000$000
36:00$000

16:z00$OOO
:1::;00$000

13: 140$000
4 :3bO$ooO

40 I :3'20$000

12:000$000
8:400$000
8: 200$000

21 :600$000
-18:000$000
31: 200$000
44: 000$000

8,600$000
4: 200$000

43: 200$000
42: 000$000
3°:000$000
30 :000$000
48: ooP$Ooo
27: 000$000

3 :200$000
6:570$000
'2: 190$000

388:3 60$000

I"o:500$ooo
7: 200$000
6:400$000

I2:000$OOO
lo:8oo$oQo



:} segundos officiaes a 4:500$ .•... , .
.:1- terceiros ofIiciaes a 3:600$., .
:2 fieis do 'Thesoureiro a 3:600$ [inclusive lOO$ para

quebras) : . , .. ' .:-' - '.. '.'. ' : ,
I porteiro......... . '" ' , .
fJ amanucnses a J:ooo$ ,

10 praticantes dc In classe a 3:4°0$- , .
8 praticantes de ::la classe a I :BO:J$'. ' .

10 carteiros dc la classe a ::::400$ , ..• " ..•.....
g carteiros de 2"" classe a 2: :W:X/i ' .
2 continues a 1:.:;00$ , , '.
5 serventes, diária oe 4$:)00, ..... , .. ',
2 serventes de 3a classe, diaria de '2$5°8 ... , ..... , ..

"\'-1I -"'- Peenaluhue1)

1 ndmlnístrador.v.. , , '
1 contador, .. , , .
1 tncsourcírc (incluindo 600$ para qucbras).. .
3 chefes de secção a 7": :wo$ ,- .. , , .
3 primeiros officiaes a 6:0:)0$ , , .
Ó segundos olficiaes a .5: 200$ .
B terceiros oíliciaes a .:1-: 400$.. ' , . , ,
2 Iieís do 'I'hesourciro a 4:300$ (Inclusive 100$ para

quebras) , . , ' .
I pcrteiro.: , ,
I ajudante do porteiro _ ,

15 arnanuenses a 3:600$ , " .. ,',. ".
25 praticàutes de 1" classc,a3:Buo$ ,
15 praticantes de z" classe a 2:000$ ,., .
12cartciros de la classe a 3:00~)$ .
30 carteiros de 3 3 classe a 2: 400$.
10 carteiros de 38- classe a r: 800$..
c continuos <\ 1:6)0$.... _ _.
() serventes, diaria de 4$500 .

ó scrventes de 3[1. classe, diaria de 3$~XKi

"V I.ll--l{'io de ~Tane,iro

administrador, , _ ' , ",
contador. , , '. , .'

I thcsourciro (inclusive C1J()$ para quebras}. .....
2 'chefes de secção a 7= 200$ ••.•.••. , •• , ••... '••...
;) primeiros officiaes a 6-:000$ .• . '•. '•• '.-......• ;., ..
4-s,cg-undol' oíltciaes a 5:2(.Xl$.-..........•....: ._. ~... ,.

9: (lOO$UOO

I4 :400$Ol)0

7: 3 0 0$ 000
3: 6 0 0$ 000

lU: (XJü$ClOO

24: 0 0 0$000
14:400$Ooo
24: 0 0 0 $ 0 0 0
I7;-600$000

:3 :000$000
7 :30 0 $ O()0
1': 825$000

J2:000$O(JO
1-5:400$000
7: 800$ 0 0 0

21 :600$000
,8: ooogouo
3I': 200$000
35: 2()o$noo

'8:600$000
4: 200$000
3: 0 0 0 $ 0 00

54: 0 0 0$ 0 0 0
70:000$0(X)
'30: 000$000
.')G:ocio$OOO
-:tf~ :ODO$OOO

18:000$000
3: 200$000
(.): 8,)'.5$060
6:570 $ 0 00

I .; : ODO$OOO
rl:4oo$oOO
(\:200$000

14::400$000
I~? :000$00'0
so:Roo$oo{J



?j30 ACTOti DO PüllElt EXECtJTIYU

8 terceiros ofllciaes a 4:4°0$ ........•........ ~. -.'
:2 fieis do thesoureiro a'4,:'300$ (inclusive IOO$ para

quebras) .
1 'porteiro '...•..' •.......... , .

ia amanuenses a l:600$ .
10 praticantes de c I" classe a 2: 800$".•.... -' .
20 'p:raticantes de 211 classe a 2: 000$ ••••.•••..••••••
6 carteiros de I" classe a 3: 000$ ••.•••••.•••..•••
9 carteiros de 2:\ classe a 2: 4°0$ .

15 carteiros de 3" classe a 1:800$ ..
I continuo ..................•.•................
4 serventes, diária de 4$500.. . . . . . . .. . .
...j. serventes de 2" classe, diaria de 3$000 .

IX -1~io Grande do 8ul

administrador..•..•.•............•............
I contador..................•..................
I thesourciro (inclusive ôoog para, quebras).•'., .
3 chefes de secção a 7: :200$ .
3 primeiros officíaes a 6: 0.00$.....•......••......
6 segundos officiaes a 5:200$.-: .
8 terceiros offícíaes a 4:400$ ......•.....•.....•.
2 fieis do thesoureíro a 4:300$ (inclusive IOO$ para

quebras) , .
I -porteiro .•....•..•.•..............•........ ".
gamanuenses a 3: 600$ .•••.•••• , •••.•..••••••.•

18 praticantes de I"classe a 2:800$......•...•...••
15 pratícantes de 2á classe a 2:000$ .
10 carteiros de [u classea 3:000$.....•. ~ .
rêearteírcs de 2a classe a 2=400$..•.•.. : .•........
o earteíros de S'' classea 1:800$ .
6 carteiros ruraes a 3: 000$..•........... ". '.. " •..
2 eontmuos a 1:600$.......•....•......•..... ",'
8 serventes, díaría .de 4$500 .....•.....•..••.....
4 serventes de 28. classe,diaria de 3$ ' .

x-s. Paulo

administrador •..•••..........•...•.•.•••...•.
ajudante ...•. ,; ;. '.• '.•...." .. '•.......'..'....•. .- ..

1 contador ••••••.•.•.••.•.•.•.••.•.••..•••.•.•
I thesoureíro (inclusive600$ para quebras) ,. ',"
4 chefes de secção a 7:200$ , .
5 prírneíros officiaes a 6:000$,. ,'" ..• '.' ...•..•...•

10 segundos officiaes a 5: 200$ ..

35,: 200$1)00

8 .õcceoco
4:,200$000

36: 000$000.
2U:()QO$ooo
40:00o$ociq
18:00ó$ooej
2 1 :600$060
27:000$000

1:600$000
6:570$000
4.:380$000

312'; 950$000

12:000$000
8:400$000
8:200$000

2I :600$000
18:000$000
31:200$000
35:200$000

8:600$000
4: 200$000

32:400$000
50:400$000
30 : 0 00$ 000
30 : 000$000'
43:200$000
16:200$000
18': 000$000
3: 200$000

13: 140Hooo
4:080$000

388:220$000

IZ:OOO!OOO
10:000 '000
8:400 000
8:20C}$OOO

28: 800$000...
30 : 000$000
.52 :000$000



,\C1'O::; DO PQJJElt EXECUTIVO

1,5 terceiros officiaes a q:40()$~ .. ..: ~ ... ", .... , •..
5 fieis do thesoureíro a 4:300$ (i~~lllsiv-~ 100$." para

I poifu~~~~~)"":"""""".'"'' ';' .:.'.~ , ::
I ajudante do porteiro , .

45 runanuenses a 3:600$ .. .' . ~ . , .......•.. , ; , ..
90 praticantes de la classe a ·2:800$: •....... ~., .
90 praticantes de" 211 classe !1: ?::c:?o$: ~ ., .
30 carteiros de Ia classe a 3:000$ •...........• ',.
50 carteiros de 2<1 classe a 2:40à$ , .
30 carteiros de 3<1 classe a 1:800$ " .

2 contínuos a 1:600$: ~ .. : .. : : , , .
26 s~rventes, diária 8C 4$500 , . ',' , .
15 serventes de 2[1. classe, d~aria de 3$ , .•..
10 estafetas expressos, diaria de 4$ , .. , . , ..

1J:abelIa

Adrníntstr-ações de 2' classe

admjdistrador ~ " , .
contador .. , ..•....•..•.......•...•. , .....••......
thesoureiro ( inclusive 400 para 'quebras ) .. ~ ..••• , ,

1 chefe de sacção................•.... ~ ....•.... " ..
2 primeiros officiaes a 4:200$ ..... ). '." .... , .... , ., ..
4 ,Seg.l~n.dos officiaes a 3: 600$'•... , , ~ :. o. o o.••••••• : ••••

I fiel do thesoureíro t inclusive IOO$ para" quebras )
I porteiro, .... , ...........•....... ~ .. ,; .. , , .
5 ari1a~uenses 2;800$ , ,,' ..
8 praticantes de Ia classe a 2:200$., ~"""",""
8 praticantes de 2tl. classe a I: 600$, , " ......•.
9 carteiros de Ia classe a 2:,400$ .
3 carteiros de 2<1 classe a 1:800$ .
I continuo ...............................•.. "., .
6 Serventes, diaria de 4$ : ..
I Serventes de 2a classe, diária de 2$5°0 ,', .....•..

II -r- Santa Cat.harilla

I administrador..•.......• , ••...•..•..•...........•
I contador•••....•.•. .: ••...•....•...•.• ,'.•......•••
I thesourciro (inclusive 400$ para quebras) ••.•.••••• 0

66.: 000$000

21:500$000
4: 200$000
3:·000$000

162:000$000
2,S2:000$000
IUO:oob$ooo
90:000$000

120:000$000
54: 0 0 0$ 0 0 0
3: 20 0$ 0 0 0

42:7°5$000

16:425$000
14: 600$000

10 179:0 30$000

7: 200$000
5:200$000
4: 600$000
4:000$000
84°°$000

14:400$00°.
3: 100$000
3:000$ 0 0 0

14: 000$060
17: 600$000
I 2:8001000
21 :600 '000
5:400 000
1:500$000
8:760$000

912$5°0

133: 27 2 $500

7 =00005 2<':}Q.ooO
4 0000



832 ACTOS ))0 rxnncn KX1:;CL'1';VO

1 chetc de secção............•............•.........
'2 primeiros oílíclaes a 4:200$., ...•... , .- ..
3 segundos oíliciaes a 3:6DO$~ ;;.;;:.:.;: :.;
I, fiQl do thesoureíro t inclusive' 100$ 'para' quebras')
~ porteiro ' ~.- .
•S amanuenscs a 2: BOl'$ .. , , , , • ; .. ' , .• ' . " ' ,
r3 ,pt;aticantes de.i- classe a 2:'200$ .. " ..... , .... , .. ,.
8 praticantes de 2" classe a J: 600$ , , , .. , . , . , , .
g carteiros de I n. classe a 2: 400$ , , ' . , , , .
6 carteiros de 2" classe 1':800$,:. , ,.,., , , ..
I continuo.. , ... , .. , ..... ~ .. , ' , . , " : ,'...
'2 serventes, dia ria 'de 4$•........ , ..•.. , ••.•..•....•
3 serventes de 2lL classe, diaria de 2$5°0, ... , .. , .. ,.

'T"abella D
Administraç-ões' de 3;1 classe

I -,,0- .i\...lag;ôa~

adrninistrador.: .... o •••• o o • , , •• ' •• o •••• ' ,

contador., o • " o o •• o •• •••• •• • ' •• ' .•••••• '

thesoureiro [inclusive 4ou$ para quebras), ..... , ..
I chefe de secção.. o •• , • , •••••• , ••• ' •••• ,

3 offlciaes a 2.400$.. ..... , .. , .....
I HeI de tf1esourcu o (mclllS1Yc'IOci$ parn quebrAs)""" o

I porteiro ... , o,' o o.' o '.' ••••••••• , •••••••••

;) amanuenses a 2: 20:)$ .. , .. , ... , .....•. , ... , .• o ••

o praticantes de Í" class-e a 2:000$.•. , , ...•... o. ' •.
IO praticantes de 2J classe a ~ :4()0$ .. o •••••• , •• ,· ••

16 carteiros de I" classe a 2:000$ " .
5 carteiros de 2,,, classeaI: 200$ , . ' .. , . , , .
I continuo ,.,. " , . .. , ,.
6 serventes, diária 'dé 3$S.'OO .. :., .... ,: .. . .. , -
2 serventes de 2a classe, diaria de 2$snü ' .' ..

11 - E~piri(,() Sallto

,administrador.."., , _ " , ' . , .
contador , . , , . , , , , , . _, .
thesoureiro (inclusive 400$ para quebras) ' . '
chefe de secção , .. , , , .

3 officiaes a 2:400$".. "'"'''''',''~'''", , .
I fiel de tnesourciro (inclusive 100$ para quebras),

,I porteiro .. , , , , , .
,,3, ajnanuenscs a '2:·2'OÓ$: , •... , ....• , ,
6, praticantes de 'I'" classe 'a 2':000$., '. , , ..•... '.' ," ,"
4 nraticantes de 2" classe a J :4°0$.,., .. , .

4: 800$000
B:4')?$ooo

]0,::&)0$000
31:+00$600

3 :,0<?9$,ooo
14: 000$000
17:600$000
12:800$000
19: 200$000
10: 809$006

1 :soo$ooo
2:9,20$000
2: 735$Ç)()O

6:ooo..~ooo

4:400$000
3 800$000
;:; 080$000
c ,200$000
2 300$000
,2 200$000

I I :000$000
12:000$000
14: 0 00$000
32 :0 00$000

6:000$00:)
1:200$000
7:665$000
1 : 825$IJOO

1 q:590$ooo

6,: qqQ$ooo
4:400$000
3: 800$ 000
3: 0 0 0$ 0 00
7:200$000
2 :300$000
2:200$600
6,:'GC}o$ooo

I'2,:oào$ooo
5:66ó$000



Ac;'I'o~ DO P()JJ!~jl 1·~XEc:t··IJ\'l.

8 carteiros c'c l " ela-se a:;: OtK)$.. . . • . ......•....
4 csrtcírr s de 2~ classe a I: :;('J:)$ ••••• _ .•• '•.•••••••

I continuo .
I servente. dlaria de ::,$5°0 .
I servente de 2' classe, dUr!:l de 2$500.) .

111 -.Pu..rahyua do ~orte

administrador. . . . . . . . . . . . . .. . .
contador. . .
thesourcíro [inclusive -1-(Ki$ para quebras) .
chefe de secção ' '" .

3 oíliclacs a 2:-1-0 C}$ ,'.... . .
I fiel de thesourciro (inclusive ,100$ para quebras) .
r porteiro................ ..' .
4 amanuenscs a 2:20iJ$ , '"
7 praticantes dc I" classe a 2: O~K)$•.••...•..•..•.

4 praticantes de 2" classe a 1:400$ .
<) carteiros de 2" classe a 2: O~)O$. . . . .• . .
3 carteiros de 2"" classe a I : 200$•....•.•....•..••..•
! continuo........ . .
I servente, diaria de 2$50:) .
2 scr~:entes de 2" classc.rdiaria de.2$:;oo ' .

'I"abella E

Administraç!es de 4" classe

administrador. , .- ..•.•.. " , .
contador - ' ' .
thesoureiro (inclusive 400$ para quebras) : .
chefe" de secção. .. . _, .
official .........• . .
fiel de thcsoureiro (inclusive 100$ para quebras) ,
porte'ro " -.. ,., .............•...

I amanuel1sc..... . , ..
apraticantes de la classe a 3:600$.,., ~ .
1 praticante de 2;1. classe. . . . . . . . . . . . . . .. . .
3 carteiros a 3: 600$..•... ; .

poder EXCClltlY(1- IÇIIX) - Vil], It .

16:C)Jo$ooo
4:Boo$oiJo
1:200$000

1:277$5°0
()I ~$500

":7 .2i)o$IXxí

6:000$000
4:400$000
3:800$ 0 0 0
3: 0 00 $ 000
': :200$000
2:.')uO$oOO
2:200$000
n:800$00o

14: 000$000
5:600$000

I 8:oooscco
3:6 0 0$ 0 0 0
r:20p$oOO
I: 277$500
I :825$!lOO

IO:OUO$QOO
8:iJoo$ooo
6:800$00'0
5:606$000
5:20 0$ 0 00
4: 20 0$ 0 0 0
4: 0 00$000
:~:oo6$oO()

7':-260$000
2:200$000

10:UOO$OOO

53



ACTUS Dü t-ouen E~l~CLTlVO

carteiro de 2« classe ....•............•..........
servente, diarla de 6$ •••••.••.••••...••••••••.•
servente de 211, classe, diaria de 4$: ..........•....

3 200$(XJO
2 190$000
1 460$000

73,850$000

Além desses vencimentos, o pessoal designado e.u commissão para
servir na administração perceberá uma gratiticação fixada pelo Direcror
Geral dos Correios, de accõrdo com O Regulamento.

11 -(=Koya..z

administrador _ .
contador ' .
thesoureiro (Jnclusrve 400$ para quebras).......•.
chefe de secção .
offlclal .
fiel de thesourciro (inclusive 100$ para quebras) ..

I porteiro _ .
:2 amanuenses a 2:000$ ~ ...•.................
5 praticantes de 1<1. classe a 1 :800$ .
:2 pratrcantes de a" classe a f : 100$ .
4 carteiros de 1" classe a I: 800$ .
:2 ·carteiros de 2" classe a I: 100$ .
r contínuos, _ _ _ _.
2 serventes, diaria de 3$ .
I servente de 2" classe, diaria de 2$......••....•.•.

111 - Matto Grosso

administrador .- .
contador - .
thesoureiro (inclusive 400$ para quebras) .
chefe de secção .
offlcial, .
fiel do thesoureiro (inclusive 190$ para quebras) .
porteiro...............................••......

I amanuense .
2 praticantes de I" classe a 1:800$ .
2 praticantes de 2" classe a I: 100$ .••••••.••••••.••
3 carteiros de I a classe a I: 800$ .
ocarteíros de 3" classe a J: 100$ ••.••.•....••...... \
1 continuo..........................•...........
I servente) diaria de 3$ .. -.' .•....... ',' ',' .
I servente de 2" classe, diária de 2$ .

5;OOU$UOtl

4: 0OCy.p0oo
3'400$000
2,gOO$000
2:600$000
2: 100$000
2:000$000
4'000$000
9:000$000
2:200$000
7:200 $000
2:200$000
1:000$000
2: 190$000

730$000

5°'420$000

5:000$000
4'000$000
3:400$ 00 0
2:800$000
2 :600$000
2: 100$000
2:000$000
2:000$000
3'600$090
2:200$000
5:400$000
2:200$000
1:000$000
1'095$000

730$000

40: 125$000



I,r -- l:>iauhy

administrador. , , .
contador .. ' .
thesoureiro (inclusive 400$ para quebras) .
chefe de secção ~ , ..
oilicial. .. " , . .. . .. " " ..

1 fiel de thescureiro ünclusívc 100$ para quebras) .
I porteiro , :, .
2 arnanuenses a 2:000$ ..
;} praticantes de 1/1. classea 1 :800$ , , .
3 praticantes de 2"" classe a I: 100$.....•....•.••.•.
4 carteiros de I'" classe a I :800$ .
2 carteiros de 2a classe a r: 100$ , •.•..
1 continuo...........................•. , .
1 servente, diaria de 3$..... , ...•............' .
I servente de 2a classe, diária de 2$. •. . ..•.....•..

v - ]:l,io G'rando do NO:J:te

administrador. , .
contador." ; .- .•...•............. , .
tbesourciro (inclusive 400$ para quebras) ,
chefe de secção , .
offlcial ~ ......•................
fiel de Thesoureiro (inclusive IOO$ para quebras) .

I porteiro ;: .
3 amanueuses a 2:00$ , , .
3 praticantes de Ia classe a 1:800$ .
4 praticantes de 2a classe ai: IOO$ , , ••..••.••
6 carteiro de Ia classe a 1:800$: .
4 carteiros de 2'" classe a r: 100$•.............••...
1 continuo ; ; .
I servente, diaria de 2$.. ; •. : , .
1 serventes de 2'\ classe, diana de 2$.•••.. , ,

'V']: - Serg'ipe

1 administrador, .
I contador .
I thcsoureiro (inclusive 400$ para quebras) .
1 chefe de secção , .. , .
1 onieial , .
I íiel de thesoureiro (inclusive 100$ para quebras)..

.5 :ooo$UO:1
4: 000$000

3:400$ 000
2:800$000
2:600$000
2: 100$000
3:000$000

4'000$000
3:6 0 0 $ 0 0 0
3:300$000
7: 2 00$ 000
2:200$000
1 '000$060
1'095$000

730$000

45:025$ 000

~ :i)()(J$ouo
4:ouo$o()()
3:40 .0$ 0 0 0
2: 800$000
2;600$000
'2: 100$000
2:000$000
6'000$000
5'400$000
4'400$000

10:800$000
4:400$ 000
1':000$000

1:°95$000
730$ 0 0 0

'55 :725$000

5 000$000
4 000$000
3 400$000
'2 800$000
'2 6(X)$ooo
2 100$000



836 !'I.Cl'uS U{) PUDJm. EXl~CUTlVO

I porteiro .
2 amanucnses a 2:000$ .•••.•.•.•••.•....•••..••
3- praticantes de 1" classe a 1:800$...........•...
4 praticantes de 2" classe a r:IOo$...............•
5' carteiros de Ia classe a J :800$.•...........• , ..
4-c,arteiros de c- classe a I:qOO$ .•... ',0., •••••• o-o ••

I.' continuo .
I servente , diaria de 3$ .
2' serventes de 2 8 classe, diaria de 2$ ••• 0,0 o, ••••••

"T'abslla

Sub-Administrações

1 suo-administrador . " ....•....... , , ., .
1 contador .....•...... "',',',"_' ','" "0 ._•••.••

I thesoureiro (inclusive 400$ para quebras) ..... ',','
I chefe de secçâo. , d·' ." •••••• " ••••• ~ ••••••• ,' •

I ofiicial , •..........•....
I porteiro........ . ... ' ...•..•..••...
I fiel dothesoureiro (inclusiveroo$ para quebras] ..
I amanuense ";· ,." , •..... : .. ~ .. ,.
3 praticantes de 1" classea 1:800$.'...• , •• o ••••• ,.

3 praticantes de 2(' classe a r: lOO$ : •• ' ••••• : ••••
3 carteiros de I;!. classe a 1:800$.: ....•.., •..... ','
2 carteiros de 2n. classe a I: 100$ . • • . . • • • .. . ..•••
I servente, diaria de 3$ , •.......

I'r --~l')ianl.a:n.tiua

I sub-administrador , .. ~ , ~ : ..
I contador .-.· ' .
I' thesoureíro (inclusive 406$ p.;\ra quebras). , ..:.'.
1 'chefe de secção " , ,.
1 official ~,:. , ; ' '..: :..
1 fieldo tnesoureiro {inclusive 100$ para quebras).
I" porteiro , "..
I amanuensc ', ,"
3'pratkant,cs de 1" classe a 1:800$ .
3 praticantes de 2'" classea I: 100$ ";'" " . , .. '"
3 carteiros de 1a classe a I: 800$ -";.•.. ; . "
'2 'carteiros de 2" classe a 1 :1.00$ •.••••• ;.','~ .:•. "
r-servente, diaria de 3$ .

2:000$000
4: 000$000
5:400$000
4:400.$000
9:000$000
4:400$000
I :~"Oo$ooo

1.:.0.95$000
1:460$000

55:455$000

5: 000$000
4.: 000$000
3:400$000
'2 :800;)000
2:,000$00 0
2:900$000
2: 100$000
2:00q$ooo
5:400$000
3:3°0$000
5:400$000
2:200$000
1:095$000

4' :295$009

5: 000$000
4:0.00$000
3:400$000
2:300$000
2:600$0,00
:2: 100$000
2:QOO:$OOO
2:000$000
5:400$ 0 00

:3:30 0 $000
50:400.$000
:2: 200$000
1:095$000

41: 295$000
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III -l\:linas do ]~io de ,Contas

sub-administrador. '......•
contador .
thesoureiro (inclusive 400$ para quebras) .
chefe de secção. .
fiel de thesoureiro (inclusive IOO$' para quebras'.
porteiro '........•....

I anlanuense ' .
z' praticantes a 1:800$ ..•....•••....•....••.. ,.
I praticante de 2" classe '.'.' . , .. , . , , .
:3 carteiros de 1u classe I : 8(x)~ 'f!' .
I carteiro de za. classe, ·.'>li• • • • • • • • • • • • •

I servente, diária de 3$ , . , , .

IV -.:...I=t-ibeiriio P'l'cto

sub-administrador , .
cortador ' .
thcsoureiro (inclusive 400$ para quebras) .
chefe de secção : - .
fiel do thesoureiro (inclusive 100$ para quebras).
amanuense '.....••....• ".. '.. '.

I porteiro ::. ~ ~: ~ , .. ~ ',' .
2 pratícantco .de I." çt.3:SS~a. 2: ZOO$. • • • . • . . • . . • .
êpratícantcs de za classe a 1:890$ '..•. ' .
,1, carteiros de I" classe a Z: 400$~ .
;'2, carteiros de 2~ classea ,1:800$...........•......
2 serventes, diaria de 3$5°0 , -, '

1 sub-administrador .
I contado!'..............................•... .-
I thesoureiro (inclusive 400$ para quebras) .

i
r. chet~ de sccção.. ' ' ; ..

oflicial ' .
t fiel de thesoureíro (inclusive 100$ para quebras).
r" porteiro ...•. ; '. ;',', ,:; , ,;.. ;'~';' '.

'I amanuense .
~ praticantes de 111. classe a I :800$...••••..•.• ,.
3' praticantes de z:1. classe aI:: 100$.. '..•••.• '.•.. '..
3 carteiros de 1[1. classe a 1:800$ ', ;.'.' .
2' carteiros de 211. classe.a I :.[00$.';" ., '.• ,.'",•..••.•'

r s?r;'entc! diária q~3$.. . .-t ' "!"'!'!! ,', '.', •• '•• j'

8:37

5:0 00$ 0 0 0
+'000$000
3'400$000
2,600$000
3:100$000
3:000$000
2:000$000
3: 600$000
I: 100$000
3 :600$000
I: 100$000
1:095$000

31 :595$000

6:000$000
4 :800$000
4'500$0 00
3:'000$000
2:000$000

2:'ÚOG~00
~':'40,O, " 00
4:400 '000

10:800 000
7':::'-OO~qO
3,600', °
2:555 ;50'0

53: 855$S<.)0

:):000$000
4: 0 0 0$000
3'400$000
~:8oo$000
2.:,600$000
3':-:IOO$000
2:000$000
2:000$000

5'4
00iOOO

3-:300 '000
5':400 000
2:200 000
1;°95$000

41 :2g~$<>r.iQ
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1J:abella a

Agencias especiaes

1: ~ Cau1.pos

agente , .
ajudante do agente '..' .
thesourclro (inclusive 40Ó$ para quebras) .
HeI de thesoureiro (inclusive 10:)$ para quebras)

[ amanuense _ .
6 praticantes a '2: 200$ ......•....•......•......

10 carteiros a 2 :200$.....•.•.••.•........•.••..
2 serventes, diaria de 4$_.. _ .

6:000$000
4:SOt,l$ooo
4: qon$'Jon
2: 500$000
2 :400$000

I3: 20 0$000
22:000$000

2: 9:':lO$oOO

agente _ , .
ajudante dO,.~lg-cnte ' ..................• " ..
tnésoureiro (Inclusive 40:)$ para quebras)... , ....
fiel de thesoureiro '(inclusive 100$ para quebras)

'2 anunucnSr;:) a '] :'6:)0$ •.. " ..• ,. , . ' . , ..•.•....•.
6 praticantes a '2: 20D$•....••. , .••. , , . , •. , • ' . , , •.

10 carteiros a ,'2:'20C>$...•.. "., ••.....•••..••.••.
3 serventes, diária de .:;$500 , , .

agente ... o o •• , o ••• ,.,., , ••• ' •• O" o o .... ,.,. ',' ..... '.

ajudante do agente, o • o • o o •••• , o •••••• , , •••

thesoureiro (inclusive 400$ para quebras ..... ' ..
I fiel de thesourciro (inclusive 100$ para. quebras)
5 arnànuenses a 3:600$ , •.•. , o , ••• , ••• o' " ••••• '

I '2 praticantes de 1~ classe a '2: íbo$ , o ,

8 praticantes de 2"" ,cla;;se a 2:0JO$ :•.••••••. ' o •••

IS carteiros a 2:400$.• ,." ..••.•.••.. , •••••.....•
5 serventes, diaria de .:;$')0)" ...•••.. , ..•..•...••

7:000$000
;:;:000$000
5:40 0$0 0(\
3: IOO$OOO
S:200$O:JO

13: 20 0$0 8 0
22 :000$000

J :B32$50 0

64:732$5°0

8:ooo$noo
6 :o()o$aoo
5:40 0$ 0 0 0
:1 :70 0$ 0 00

18:0:)o$ooo
3:1: 6 00 $000
IÓ:OOO$OOO
36: 000$000
q: I 25$OO:J

I:15:B25$ 00 0



ACTOS DO POIJElt E;\ ECO( T!YO

11'"abella li

R30

Agente ,( '" .
Ajudante do agente .
Thcsoureiro .
Praticantes.
Carteiro.
Serventes, diaria ,
Estafetas, diarias diversas.

3/4 do
3/4 do

Vcnc.imcuto nnnua!

3:000$ a 6:000$000
vencimento do agente
vencimento do agente

II - .."--g·cneia~ de .!~" ela..sse

Vencimento annua l

Agente .
AJudante do agente .
Carteiros.
Serventes, diarla.
Estafetas, diárias diversas.

I :.800$ a 3:000$000
:)/4 do vencimento do agente

III -Ag:eneias de :'~a ela..esse

Agente " .
AjuJante (facultativo) .
Carteiros (facultativo).
Estafeta, diaria.

Gratificação aununt

480$ a 1,800$000
! 2 tia gratiücação do agente

Agente ; .

IV ~- Ageiitei~li4 d(-~ 4 3 c.re.swe

Gratificação annual

360$ a 480$000

11'"abella I
Agentes embarcados

A1Ua7<OllaS

10 agentes a 3:600$

Piauhy

4 agentes a 2 :000$•••••••••••••••••••••••."•••••"

36: 0 0 0 $0 00

8:000$000

44:000$000



.'\CTOR DO POJ)EH EXECUTIVO

1"abella J

Conducção de malas

Conductores c estafetas, conforme o ser víço
c asc1istancias...................... Diarlas diversas
.R io de Janeiro l II de novem bro de 19(1). -- Francisco Sá.

DECRETO N. 7.654 - DE II "OVEM"RO Im 1909

Approva a plnntn c o orçamento nu írnportnncí: de 7():1.)3:t.17E, da «?ll<lllilo~

Harbour, Limitcd ", parn a coustrucçno de uma ponte ligando o armazcm

11. 8 às plataformas dos ormuacns ns , I a I" para o transporte d:1S morcn-.

dadas destinadas á cxportuçno.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Manáos !i'H'boUT

J
Lnnited. devida

mente representada, decreta:

Artigo unico . Fi:~ approvada a planta c o orçamento na ím
portancia de 70:1338478, que com este baixam, rubricados pela
Directoria Geral de Obras e Viaçãoda Secretaria de Estado dos
Negocios da Viaçãoe Obras Publicas, apresentados pela Manàos
Harbour, LimitedJpara a construcção de uma ponte ligando o ar
mazem n. 8 ás plataformas dos armazeus ns. I a 6 para o tran
sporte de. mercadorias destinadas á exportação.

A referida importancia deverá ser levada á conta do capital
daquella companhia, na forma do 'respectivo' contracto ,

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1909, 88' da Indepen
dcncia e 2I o da Renublica.

NILO PEÇANlIA.

Frsncisco Sá.
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DECRETO N. 7.655 - DE 1 I DE NOYElI1BRO DE 1909

SH

Altera o f'ardumcuto do dtrccror c «nb-dtrcctoi lht Confederação do Tiro
Bruzi\cit"o,

o Presidente da Republlca dos Estados Unidos do Brazil,
resolve declarar que llO fa-rdamento do director e 'sub-direcror da
Confederação do Tiro Brazílciro, fardamentode que trata °art. 57
do regulamelito approvado por decreto n. 7. 350, de 1 I de março
de 1909, deverá ser substituída a blusa de lã kaki pela tunica do
fardamento facultativo, pcrrnittindo-se o U80 dos botões e platinas
deste.

Rio de Janeiro, I I de novembro de 1909, 88' da Independencia
e 21' da Republica.

NILO PE\;ANHA. •

.f. li. Bornunin,

DECRETO N. 7.('56 - DE r7 DE :-IOve"Bno Im 1909

(',j"l'a muis 111l1"\ bt"jg',tda de iufunttuin de g'll~\r(bs ll'lciolLICS 11<\ comarca -dn
capital doE,;tadn da ,Ibhi;l,

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n'431, de 14 de deiembrode m96, de.
creta :

Artigo uuico , l~j~a creada naguarda nacional da comarcada
capital do Estado da Bahia mais unia brigada de infantaria 'confa
disignação de 179u , a qual se constituirá de tres batalhões do ser
viço activo, ns. 535, 536 e 537, c um elo da reserva, sob n. i79,
que se' organizarão com os guardas qualificados nos districtos da
referida comarca j revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1909,88' da lndependencia
e 2 r o da Rcpublica ,

NILO PEÇA.NJIA.

I~"'"eraldino O!ympio de Torres Bandcin»,



ACTOR DO PODEH EXECt 1TIYO

DECRETO N. 7.657 - DE In DE NOVEMBRO DE 1909

Abre ao J\1inisterio da Fazenda o credito de 106:923$, papel, supplcmcutar Ú VCl'~):'

19~ do orçamento do corrente exercício pnra dcspczns com a nova reforma elo

appnrclho fiscal do tcrrttono elo Acre.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida.no 11. 1° do art. 33 da lei n '2.050,
de 31 de dezembro de 1908, que fixou a despeza geral da Republica
para o actual exercicio, resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o
credito de 106:923$, papel, supplementar á verba 19' do orçamento
vigente do mesmo ministerio, para attender á execução do decreto
11.7·495) de 12 de agastado corrente anno, que modificou a'orga
nização dada á administração fiscal'no territorio do Acre.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1909, 88' da Independeu
eia e 21" da Republica.

NILO PEÇANHA.

Leopoldo de Bulhões,

DECRETO N. 7.658 - DE 18 DE NOVEMBRO DE 1909

Concede a\ltoriza~:1o a " i\ Intcrnnctonat » (Pensões vítatíctas c Habitações Po
pulares) pnrn rnnccíonar lia República e apprO\'ar, com aueraçõcs. os seus
estatuto.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, at
tendendo ao que requereu a sociedade anonyma a « A Intcrnacional »

(Pensões Vitalícias e Habitações Populares), com séde nesta cidade
do Rio de Janeiro, devidamenterepreseútadà por seus iucor
poradores :

Resolve conceder á mesma sociedade autorização para fuuc
cionar na Republicae approvar os seus estatutos com as rnodi
íicaçóes que a este acompanham e que I depois de assim altc.tados,
devem, ser registrados na Junta Commercialdesta Capital, c
iambem obiervadas as seguintes c!ausulas:

Ia. « A Internacional » (Pensões Vitalícias c Habitações Po
pulares) se subrnetterá em tudo quanto lhe fôr applicavel ás dispo
sições regulamentares dos decretos n. 434, de 4 de julho dc 1891, C

5.072, de 12 de dezembro de 1903, c de quaesquer outros que ve
nham a ser promulgados sobre a materia de sua concessão.

2 ll
• Os seus' estatutos ficam approvados com as seguintes

alterações:



No art. 25 em vez das palavras « os meles de atrazo » diga-se
« das mensalidades em atrazo ») •

Os arts. 35 e 36 serão substituidos pelo seguíutc:
Art. Dos lucros liquides verificados no fundo disponível,

depois de satisfeitos todos os gastos mencionados no art. 56, se dedu
zinio : 30 o para serem distribuidos pelos membros do conselho da
administração, em partes eguaes; 5 % para os membros do conselho
fiscal, tambemem partes eguaes;e o restante para ser distribuído
como dividendo dos accionístas, o qual entretanto não poderá. ex
ceder de I2 o/o sobre o capital eflectivamente realizado, devendo me
tade das sobras ser incorporada ao fundo inamovível ou de pensões.

Paragrapho unico. Si as porcentagens não dercmlogar a rcmu
ncração equitativa correspondente aos encargos e deveres dos mem
bros da administração e do conselho fiscal, a asscmbéa geral poderá
arbitrar ordenados fixos para uns e outros, q ue não excederão res
pectivaI!1ente das quantias de 35:000$ annuacs para toda a directoria
e ó.ooos para o conselho fiscal e que vigorarão como disposição
transitoria, emquanto o Governo não conceder approvação, qtle
será opportunamente solicitada.

Art. 47. Substitua-se pelo seguiute :
O capital inamovível será exclusivamente empregado;
a) em completar a importancia do deposito legal da garantia

llO 'rijesouro Federal, que deverá ser constituído em parte pelo C,l

pital de fundação;
b) em empréstimos de primeira hypotheca que serão feitos dc

preferencia com os subscriptores da sociedade que estiverem em dia
com suas quotas, para aconstrucção ou acquisição de casas proprias,
sua conservação, impostos devidos e despezas relativas; podendo
se conceder até 4:0008 por cada quota da Caixa Especiale 2:000~
por cada quota da Caixa Geral, do subscriptor ou de sua íamilia
com o limite maximo de 40:000$ para cada subscriptor ou familia I

O regulamento interno determinará as condições para garantia
absoluta do emprego do fundo inamovi 'leI destes emprestimos ,

Supprimam-sc os arts. 83 e 127.
S.a « A Internacional » prestará 110prazo rnaximode 30 dias uma

caução de 50:0008 em apoliccs da Divida Publica Federal 1 mediante
guia da lnspectona de Seguros, e integralizará esta caução até
200:000$, logo que o fundo inamovivel attinja a importancia de
1 . coo.ooosooo.

Rio de Janeiro, IHde novembro de 1909, 88" da Indcpendencia
e 21<) da República.

NILO PEÇA"I1A.

Leopoldo de DulMes.
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A Interl1a~ional (l:>ensões Vitalicias e
I,labitc:,,\~ões: "Po}:)i..11ai·es)

~'3TATUTOS

OBJECTQ E ORC",ANIZACÃO DA SOCIED.:\D1\

Art . .1'0. "Sob'a denominacão ',(( A Internacional » e sub-titulo
« Pensõca Viralicins .e Habitações Populares » fica organizada uma
sociedade mntua c ,anonyma,'cujo fim 6 proporcionara qualquer
pessoa. dequalqueridadc; sexo enacionalidade- uma 'Pensão :v·ita..
licia e facilitar-lhe a acquisição de habitação propria .

A sociedade se divide em duas categorias:

a) Caixa Especial, que pagará a pensão após ro.annos de
subscripção;

,b) G~ai:ra" Geral, ,que pagará a pensão .após 15. anuosvde
subscripçáo.

Os subscriptores de ambas as caixas .terão direito á pensão vi
talicia, aos proveitos menciouados .nos arts. 18" 77c ' 32' destes
estatutos e a cmprestimo:.j para acqnisição de casas proprias.cmpres
timos que .(excepto-o disposto nos arts. 7, 28 e 29) não-serão. obri
gados, ~ .devolver senão quando receberem as.pensões que ,lhes
compenrem ..

As entradas de pensão de cada uma das caixas terão contabili
dade distincta e fonriarãofuudos separados.

Art. 2°. A .sociedade tem sua séde .legal na Cidade do Rio de
Janeiro ;.po,der~ 'estabelecer succursaes 'e .ter 'representantes em
qualquer localidade. . .

Art. 3°. A sociedade se compõe de accionistase subscriptores,
sendo estes em numero illimitado.-

Art. 4'. A sociedade terá a duração de 99 annos, prorogaveis
por deliberação da assembléa ordinaria .

Art. 5{~·." O, .anno social, começará no primeiro exercício da
approvl\ção.dospresentes estatutos por parte do Governo.Federal
~ Wmin~ra em 31dr. dezembro de191Q, . ..



Art. 6'). 03 outros cxercicios começarão em de janeiro e
terminarão em 31 de dezembro de cada auno .

Art. 7°. Em caso de dissolução da sociedade, 03 capitacs e
seus respectivos jUW3 accumulados serão repartidos entre os sub
scriptores sobreviventes c não caducados, em proporção das res
pectivas quotas com que tenham contribúido e do numero de mezcs
que tenham pago. Neste caso os subscriptores, que obtiverem em
prestimos para acquisiçáo de casas próprias; deverão devolver as
mesmas no prazo que será estabelecido pela commissâo liquidante.

Art. 80 • Para que a sociedade se possa dissolver antes de .ter
minado ',O prazo de .sua cxistencia será neccssarioa deliberação de
uma asscmbléa extraordinaria e .especial, em- quc rtomarão parte
todos os subscriptores e accionistas. Esta asscmbléa terá logar na
casa matriz e simultaneamente nas succursaes ou representações.

A dissolução. só terá lognr mediante approvaçáo de duas terças
partes de subscriptorcs, que estejam em dia com o pagamento de
suas .quotas , e de accromstas que representem tres quartas partes
das acçôes ,

Aassembl6a para a -dissolução da sociedade. poderá ser reque
rida pelaquinta parte dos subscriptores conjuntamente com accio
nistas' que -represontem: duas terças .. partes das acçõcs.

Art. 9°. A caderneta individuul.Iuquc se refere o·ar1. 19)
constitue um titulo: de reconhecimento pessoal do subscriptor na
assemblga de dissolução e serve para o direito do voto.

Nesta assemblea o· .subscriptor poderá i'SC fazer. representar e
delegar os poderes a outrem, mediante a 'entrega da caderneta cor
respondente e devida autorização por cscripto.

Art. 10. Pelos menores de idade votarão os seus representan
tes lcgaes ou o subscriptor a quem aquelles tenham expressamente
delegado a sua representação.

Art. I I. Cada subscriptor terá direito a tantos votos quantas
sejam M quotas pelas quaesesteja pcssoalmeuteinscripto ou rcpré
sentado.

Art. 12. Para ter direito de intervcncão e de voto na assem
bléa de dissolução, deve o subscriptor ter feito parte da instituição
pelo menos durante um anuo e estar quite com as suas quotas.

AD.illlS::-;ÃO DE SL'U5CH'lPTüHES

Art. Ij. Será adrnittida afazer parte 'da sociedade, n.t quali
dadc de subscriptor. qualquer p~ss:}ar sem distincçáo de idade, sexo
c nacionalidade) podendo inscrever-sena....Caixa Especial ou na Caixa
Geral ou juntamente em ambas.



ACQmSlçÁo DA QUALIDADE DE SUBSCRIPTOH.

Art. 14. A qualidade de subscriptor se adquire pelo paga
mento da quota. de entrada c da primeira quota mensal a que se
referem os arts. 15 e 16, podendo ser pagas pelo subscriptor ou
qualquer pessoa que ° represente, fornecendo a qualificação do seu
representado.

QCOTA DE E::\'TRADA

Art. 15. O subscriptor pagará uma unica prestação de 5$ por
eadaquota q,ue subscrever, par~ sua admissão, e as quotas mensaes
a que se retere? artigo seguinte, desde o dia da subscripção até o
mez de seu fallecimento.

QUOTAS ::nlENSAES

Art. 16. Cada subscriptor deverá pagar uma quota mensal de
5$ para inscrever-se na Caixa Especial com direito á pensão-após
roannos de effcctivo pagamento das quotas.

Para inscrever-se na.Caixa Geral c receber a pensão 15 annos
depois, ~evcrá pa~ar o subscriptor uma quota mensal de 2$500.

Art. 17. Cada pessoa poderá subscrever ou augmentar sue
cessivamente suas quotas de uma a vinte na Caixa Especial ou na
Caixa Geral.

Nenhum subscriptor poderá ultrapassar o numero de 20 quotas
em cada uma das caixas.

As pensõesdevidas pelo augmento de quotas só se tornarão
effectivas depois de' 10 annos para a Caixa Especíal; c 15 para a
Caixa Geral, contados-do dia em que foram augmcntadas as quotas ..

DIREn'OS DOS SUllSCRIP'l'ORES

Art. 18. Os subseriptores teem direito:

1°, Ao gozo da pensão por toda a vida:

a) depois de dez annos, quando inscriptos na Caixa Especial;
b) depois de 15 annos, quando inscriptos na Caixa Geral;

. c) ás pensões das duas categorias, estando inscriptos nas duas
caixas.

2°. A' concessão de cmprestimos para construcçãc de casas
proprias (arts. 47,48 e 49).
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3°. A sorteio semestral de premias (arts. 58 a 6.5).
4°. A' restituição integral aos seus herdeiros, de todo o ca

pital desembolsado accrescido dos juros de 6 % annuaes a contar
do dia da subscripção até a data do faUecinicnto, caso o subscriptor
venha a morrer antes de perceber a pensão (art. 54).

5°. A' isenção, reducçáo ou suspensão de pagamentos; a sub
sidias em caso de accidentes no trabalho; e a repatriação gratuita
(arts. 77 a 82).

REGISTRO GERAL DE SUBSC1UPTORES E CADERNETAS INDIVlDüAES

Art. 19. Cada subscriptor será immcdiatamente inscripto no
livro de registro geral, e co.mo garantia da sua inscripçã~ lhe será
entregue uma caderneta carimbada com o numero da matncula que
representará progressivamente o numero de subscriptores ,

Além do numera de matricula cada caderneta conterá progres
sivamente os numeras de ordem das quotas.

Essas cadernetas serão -assiguadas pelo presiderue, adminis
trador delegado e thesourciro, annotando-sc neUa todos os pag·a·
mentos effeetuados de accórdo com o regnlamento intemo .

DA SUBSORIPÇÁO

Art. 20. A subscripçâo poderá ser solicitada em.qualqucr
dia, sendo, porém, contada, para os effeitos administrativos; do dia
I do mez em que fôr solicitada.

As subscripções do primeiro exercicio começarão no dia da
approvação destes estatutos por parte do Governo Federal.

O conselho administrativo fixará o prazo no qual as sub
scripções iniciaes poderão ser acceitas desde o momento em que
forem franqueados ao publico 'os escriptorios da sociedade, com a
faculdade de fazel-as retrotrahir para todos os cffeitos ao tempo da
approvação, pelo Governo Federal, destes estatutos.

HENEi\lERITOS

Art. '2'1. Serão proclamados benemeritos e gozarão da reduc
çáo de 20 %, a que se refere O art. 23, aquclles que de urna só Vez
pagarem wsociedade a importancia total de 10 ou 15 annos da
quota de subscripção.

Os nomes dos benemeritos da sociedade serão publicados na
imprensa e seus retratos no boletim official da sociedade; outrosim,
serão inscriptos em um album de honrav sendo-lhes entregues um
diploma c um distínctívo.



PAe'A.MENT(j D1~ ()UOTAS

Art. 2j. As quotas serão 'pagas uo ..cscriptorio central, nas
succcrsaes ou aos representantes da sociedade 1 de' accordo com as
indicaçôes fornecidas pelo conselho adrniuistmtivo.

l)M~AIIlENTOS AIH.\XTADOS

Art. 23. Os subscriptores 'que pagarem adiantadamente ,..18

quotas de um ou mais annos, goz.arão de um desconto de SOlO

sobre' a totalidade das quotas a pagar; si. o pagamento antecipado
for de cinco' annos ou-mais, o desconto será de 10%' e si o paga
mento for de 10 -annos da Caixa. Especial ou de 15 da Caixa Geral
o desconto será ele '20 "l«, 1108 termos elo art. 2 I.

Os subscriptorcs que tiverem pago suas :quotas por mezes ou
annos e quizerern completar O pagamento total para os annos res
tantes, gozarão da -mesma ·reducção de. 20 %'sobre H? sornmas a
pagar, sempre que tal pagamento sc effectue pelo menos 5 annos
antes da terminação do prazo para recebimento da pensão. Estes
subscriptorps também serão proclamados bencmeritos. Os des
contos far-sc-hão dos impostos a pagar para o capital inamovível
e para O fundo do reembolso, proporcionalmente.
, . Art. '24. No caso de morte do subscriptor, a sornrna ante
cipada ~ respectivos juros serão integralmente rcstituidos [las.
herdeiros, na conforrnidndc elos arts. 54 e 55,

'ILLT:\S

Art. 25. O subscriptor que deixar de pagar suas quotas
mensaes até o fim do respectivo mez, incorrerá na multa de 500 réis
por cada quota da Caixa Especial e de 200 réis por cada quota
da Caixa Geral, tantas vezes quantos sejam os mezes de atrazo,
ficando entendido que os pagamentos serão creditados em ordem
chronologica.
; ,) : Art.: 26.0 subscnptor que· tiver obtido cmprestimo para
construccáo ou acquisição de habitação própria e se atrazar no
pagamento das. mensalidades, :pag.ará uma .multa qe,~.oI~ .aq mcz
sobre a prestação devida, durante os trcs primeiros mezcs de
atrazo, findos os q uaes se applicaráo as disposições dos
arts. 28 a 29.
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Art. 27. Qualquer subscriptor que se atrazar I2 mezes no
pagamento das quotas mensaes , incorrerá na caducidade, que será
declarada' pelo conselho de. administração, revertendo as sommas
pagas e111 beneficio da sociedade. Emquanto não .fôr declarada a
caducidade pelo conselho de administração, terá.osubscriptoro
direito de revalidar suas quotas, pagando tantas mensalidades
quantas forem necessarias para evitar a caducidade.

Art. 28. O subscriptor que obtiver cmprestimo para acqui
sição ou construcção de habitação propria e for declarado caduco
por atrazo de mais de 12 mezes no pagamento de suas quotas meu
saes, de conformidade com ° artigo anterior, para adquirir o do
minio.pleno da habitação, deverá restituir á sociedade todo. o em
prcstirno c juros vencidos i dentro do prazo de tres mezes, sob pena
deflcarem a' habitação e O. terreno incorporados .desde então ao
patrimouio da sociedade, independentemente de interpellação judi
cial.

Art. 29, .li: disposição do artigo antecedente applicar-se-ha
tambem no, caso em que' o subscriptor se atrazar durante. tres
metes 110pagamento' dos juros. mcnsaes do cmprestimo obtido c
'demais despezàsmencionadas nos. arts. 47·c 49,

READ:'IUssld:>, D~ SliBSCRIPTORES

Art. 30. O subscriptor declarado caduco poderá 'novamente
ser admittido, poréni terá de entrar como novo subscriptor, não se
lhe podendo levar em conta nenhum dos pagamentos feitos antes da
sua caducidade; entretanto será dispensado do pagamentode 'nova
quota de entrada,

DO.\llCILlO DU SüUSCRIPTOR

Art .. :3 I. O domicilio .lcgal do .subscriptorseráa cidade do Rio
de janeiro.para todas as relações jurídicas COTI1 a sociedade;

DiREITO' -k: PEXSÃO

Ar,L3.2' Todo subscriptor que tenha pago. com regularidade
as suas quotasdurante o pcrio.Iode IO',am:ios1 si estiverna Caixa
Especial, oude '15, si estiver inscripto na Caixa Geral, adquirirá
respe.cti,:am~lltcem 10.ou' 15 annos odireito á pensão que gosará
todaavida ,

Poder Executivo - I!)(X) - VaI. 11. 54



.\;:';'1'08 DO PUDl~n EXLCL'TlVU

ACCIOX18TAS - CAPiTAL DE FUXDAÇÁO

Art. 33. O capital de fundação da sociedade é de 120:000$,
dividido em 120 acçóes nominativas do valor de 1:000$ cada uma.

O capital de fundação da sociedade não poderá ser augmen
tado sem a deliberação de uma assembléa geral convocada cspe
cialmente para tal fim, a qual tenham pessoalmente comparecido
9/ !O dos ncciouistas representando 9/10 partes do capital social c
tenham votado favoravelmente o dito augmento 8/10 partes do
total das acções.

Art. 34. As acções não darão direito a proventos de cspecic
alguma sobre o fundo de pensões, que não poderá ser desviado do
fim para que é constituído:

Art. 35. Os accionistas repartirão, proporcionalmente ao üu
mero de acções de cada uni, unicamente as sobras do fundo dispo
nivel, depois de satisfeitos todos os gastos mencionados no art. 56.

Art. 36. Destas sobras se reservarão 10 o para serem dis
tribuidos pelos membros da administração, tocando 8 l/O o ao C011
sel110,1 1/2 % aos fiscaes, a repartir-se em proporção da assisten
cia d03 respectivos membros ás sessões, sem embargo dos hono
rarios que a assembléa geral dos acciouístas fixar annualmcnte : e
5 % para serem distribuidos, cgualmcnte, entre os incorporadores
da sociedade ou seus successores universaes.

Art. 3fi. As acçôcs poderão ser pagas integralmente no aeto
da snbscripção ou então em tres quotas, de 5°% a primeira e
25 % a cada uma das outras. A primeira será paga no acto da sub
scripçáo e as outras com intervallo de um mez entre ellas.

Art. 38. O accionista poderá adquirir qualquer numero de
acçôes e trànsíeril-as a vontade, salvo as disposições do art. 25 do
decreto n. 434, de 4 de julho de 1891. .

Art. 39. Si algum accionista não pagar as quotas de suas
acçôes nos primeiros 15 dias successivos aos 30 que tem de prazo
entre, o pagamento de uma outra quota, o dircctorio terá as facul
dades estabelecidas nos arts. ·33 e 34 do decreto n . 44, de 4 de
julho de 1891, sendo por conta do accíonista atrazado os gastos
que se ,onglllarem.

ArE. 40. No caso de furto, perda ou destruição dos titules,
serão dados novos, mediante avisos publicados em um jornal da séde
social, com o prazo de 30 dias para reclamação. As despesas occa
sionadas por essas, publicações correrão-por conta do solicitante.

Art. 41. Os novos titnlos expedidos tornarão completamente
nullos os titulos antigos, não havendo reclamacáo ou sendo esta
julgada improcedente pela administração. '

Art. 42. O accionista é obrigado a ser também subscriptor da
instituição.
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F[~lJOS DE PENSÕES, ~l:; REE~lllOLSOSl UISPONIVE1S E DE PREllUOSc....:.
PROllIBlÇ;\.O DE ESPECULAÇÕES

Art. 4:1. A sociedade se abstém terminantemente de especula
ções de qualquer natureza de operações c alcatorias .

D1STRIDurÇÃO DAS E2'l)'RADAS SOCIAES

Art , 44. As quotas meusaes serão repartidas da maneira se
guinte:

Caixa Especial

A) 3$ ao capital inamovivcl ou fundos de pensões (arts. 46 a
53)· . .
. D) 1$ ao fundo de reembolsos, subsidios C volta á pátria (ar-

tigos 54, 55, 77e 81).
C) 1$ ao capital disponível (art. 56).

Caixa Geral

D) 1$500 ao capital inamovivel ou fundo de pensões (arts. 46
a 53)'

'E) $500 ao fundo de reembolsos, subsidies e repatriação
(artigos 54, 55,77 e 81).

F) $500 ao capital disponível (art. 56).
. Art. 45. As multas a que se referem os arts. 25 e 26 serão

divididas iguálmente entre o fundo de pensões e o fundo dispo
nível.

FUNDO DE PENSÓES- CAPITAL INA.i\lOVIVEL

Art. 46. As diversas quotas mensaes de 3$ (tres mil reis) para
a Caixa Especial e de 1$500 (mil quinhentos. réis) para a Caixa
Geral (art. 44, lettras a e d) com seus respectivos interesses com
postos e mais uma metade das multas, a que se reterem ,os arts .25
e 26, constituirão O capital inamovível destinado ao pagamento das
pensões.

EMPREGO .DO CAPITAL INA!\10VIVEL

Art. 47. O capital inamovível deverá ser empregado. exclusi
vamente da seguinte fórrna :

Vinte por cento das arrecadações se depositarão todos os rnezes
no Thesouro Nacional, em apolices federaes da Divida Publica. até
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completar o deposito' de 200:000~ obrigado pelo art. .2~ do regu
lamentorelativo ao decreto n , 5.. °72, de t c.dcdczembro de 1903.

Os restantes 130 % (oitenta por cento) das mesmas arrecadações
e seus respectivos juros serão empregados de prcfcrencia cmicrn
préstimos hypothecarios aoc subscriptores da .sociedade em.dia
com suas quotas) para a coustrucção ou acquisiçâo devcasas pro
prias, sua conservação, .i.mp(lstos devidos c despezas relativas) po
dendo se conceder até. 4:00°0 (quatro contos de réis) por cada 'quo
ta da Caixa Especial-e até 2 :000:), (dons contos de réis) _por cada
quota da Caixa Geral, do subscriptor e de sua íainilia, com o limi
temaximo de 40 :000:) (quarenta contos de réis) para cada subscri
ptor ou familia,

Uma vez -cffectuado o deposito legal - todas as quantias do
fundo de pensões arrecadadas terão a mesma applicacão em em
préstimos hypothecarios. .

O regulamento interno dctcrminatá as condiçôes.para garantia
absoluta do emprego do fundo inamovível destes ernprcstimoá. :

Art. 4H .. A entrega dos emprcstimos se effectuará mcnsnlincn
te em proporção do capital inamovível arrecadado) e1'si os pedidos
de cmprestimos forem superiores a esse capital, far-sc-háo sorteios
mensacs para adjudicação, passando ao sorteio do mez seguinte os
que não forem favorecidos no sorteio anterior c assim successiva
mente.

Os suhscriptorcsterão 'direito de assistir a.esses sorteios ..
O rugulaniento interno estabelecerá as formalidades para a

assistencia das autoridades ou funccionarios publicos que fiscalizem
~ perfeita correcçáo dós sorteios. . .

Art. 49. Os subscriptoresquc tenham obtido empresumos
para construcção ou acq uisição de casas próprias não estarão obri
gados a dcvolvel-os á sociedade, mas - sómeute pagarão os ju
ros mensaes estabelecidos 'pelo conselho de 'administração c demais
despezas previstas no art. 47, até que, com as mesmas pen
sões queasociedade lhes proporciuará, possam nos primeiros annos
das 'pensões restituir a somma emprestada; ficando 'CÚl seguida
proprietarios da habitação e gosando tambem das' pensôcs perrtoda
a vida. Occorrendo a morte do pensionado antes de pago integral
mente o ernprestimo, seus herdeiros terão opção de completar o
pagamento, adquirindo a propriedade do immovci ou de receber as
amortizações feitas c o valor do terreno, si era proprio, segundo o
preço primitivo da avaliaçrio, c passando em tal caso a propriedade
ao' immovel c-terreno ao 'patril1lonio da sociedade, indenpendente
mentede qualquer aeto judicial ou extrajudicial.

Caso um subscríptor .qucscja.mutuario dasocicdade poracqur
síção ou construcçáo da casa, que· estiver· habitada por sua familia,
venha a morrer antes de ser pensionado, poderá-sua familiaconti-
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nuar a gozar-a propriedade até definitivo domínio, semprc que um
ou mais membros da farnilia for tambcm subscriptor da mesma época
em quc o foi o fallecido, ou pelo menos ele um anno antes do fallcci
mento, com 'tantas quotas individual ou conjunctamentc, quantas
bastem para autorizar a sornma emprestada (art. 47).

Em caso contrario a familia poderá adquirir a propriedade
da casa, pagando o empréstimo, ou a parte que dever, e os juros em
debito dentro do prazo de tres mezes a contar do fallecimento ,

Findo este prazo, a sociedade incorporará) independentemente
de qualquer acto judicial ou extrajudicial, ao seu- patrimonioa dita
casa e o terreno respectivo, restituindo aos herdeiros o valor do ter
reno , si era de propriedade do mutuário, segundo o valor da avali
ação feita ao tempo elo emprcstimo, e as amortizações que , porven
tura, tenham sido feitas pelo fallecido ,

Art. 50. Caso os pedidos de empréstimos forem inferiores aOS

capítacs inamovíveis arrecadados.vos excedentes se empregarão e111
hypotheca sobre bens irnmovcis de renda segura e em acquisiçóes
ou. coustrucçõcs de immoveis de renda. tarnbern segura c provei-
~a. .

O conselho administrativo poderá, também, quando julgar con
veríiente, construir Um edilieio pamséde social. Em tal caso.com as
entradas do capital disponivel 'se pagarão ao capital inamovivcl os
juros mensaes (ou aluguel) correspcndeutcs á parte do dito cdificio
q UC!;<-'1- socicdadeoccupar com a sua installação. ." .

Art. 51 .Os titulas hypothecarios de acqnisiçócs Ou constru
cçôes, bem, como os deposites 90 Thesouro Nacionalv serâo illS
críptos em nome da (A Internacional» (PensõesVitalícias c Habi
tações Populares) .por.cuja conta c. C111 cujo exclusivo interesse se
farão todas as operações sociaes. .. .

Quanclo. se fizerapplicação do fundo inarnovivclpara os cmpres~

times c outros.empregos acima mcncionados- será convidada a com..
missão.dos subseriptores... .'.

As arrecadações dos capitaes inamoviveis serão depositadas em
bancos desta Capital, até SU,<:\, applicaçüo definitiva, Regundó as
fórrnas estabelecidas nos arts. 47<1 5 I •

EXIGENCIAS LEüAES ii\iPREVIS'l:AS.,

Art. 52. Si por novas disposições da lei desta Rcpublícaou
das leis dos paizesemque a sociedade estender suas operações forem
necessqrios 'depositos maiores ou vmenorcs do que o exigido nesta
-Republica do Brazil, actualmente.Jicarão modificados 03 arts. 4'2 a
5I, de conformidade com essas leis.
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IXTA::'{CiIBILInADE no CAPITAL INi\:liQVIVEL,

Art. 53. Sob nenhum outro conceito ou para nenhum outro
fim poderá ser retirada qualquer parte do c~lpli,,111n.111l0)livcl, com
cxccpcão dos artigos. precedentes.

FUNDOS _DE REE:llnOLSO , sunsrmos E REP:\TRIAÇÃO

Art. 54. Qualquer subscriptor da Caixa Especial ou da
Caixa Geral tem direito ao reembolso das quotas abonadas ao
fundo de pensões, ao fundo de reembolso c ao fundo disponível,
bem como aos juros aunuacs de 6 % sobre estas sommas, caso o
seu fallccimento occorra antes do tempo estabelecido para obter
a pensão.

Art. 55. Para esse fim a somma de IS abonada pelos sub
scriptores da Caixa, Especial ou a -somma de 500 réis abonada
pelos subscriptores da Caixa Geral (art. 44, Icttras b e e) consti
tuirá, o fundo de reembolso, subsidias e repatriação, ficando
sempre intacto e intangível o capital inamovível, destinado exclu
sivamente ao pagamento das pensões. Do fundo assim constituido
se extrahirão as quantias para subsidias e repatriações (arts.??
c 81) eas necessarias para o reembolso (art. 54).

'Estas ssmmas serão entregues pessoalmente ao subscriptor
nos primeiros dous casos e no terceiro serão entregues aos her
deiros do subscriptor fallecido ou ás pessoas, cujos -llomesserão
indicados no aeto da inscripçáo e figurarão no grande livro de
subscriptores, quando forem ieclamadas dentro do anuo, a começar
da data do fallecimento. Vencido oanno, e não sendo reclamadas,
as sommas acima ditas ficarão pertencendo a sociedade. Havendo
excedentes no fundo de reembolso, estes ficarão -mensalmente
para beneficio do fundo disponível, segundo o disposto no
art. 58.

FUNDOS DISPONIVEIS

Art. 56.~s quotas de en:rada conjuntamente com as quotas
de I.S da Caixa Especial e 500 reis da Caixa Geral, que menciona o
art. 44,1ettras c ef', e a metade das multas, constituirão o fundo
disponivel, que será empregado nas despezas da administração c
a formaros fundos de premias.

Ar1. 57. Da mesma categoria 'serão considerados todos os
recursos eventuaes , com excepçáo das quotas de pensões e seus
respectivos interesses c dos donativos que forem expressamente
feitosa-favor do capital inamovível.
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Art. õB. Do capital dispouivel, a que se referem Os arts. 56
c 57 precedentes) se deduzirão 10 % a constituir 11l1I fundo especial
para premias semestraes, que serão repartidos por sorteio entre os
snbscriptores, proporcionalmente ao numero de suas respectivas
quotas de subscripçâo, concorrendo ao sorteio todos os numeras de
matriculas pelas quotas de subscrípção assignaladas em cada cader
neta individual e sendo excluídos unicamente 08 que hajam cadu
cado.

Ar1. 59. O numero de premias será illimitado ou tanto mais
avultado quanto maior for o fundo accumulado semestralmente)
conforme o artigo precedente.

Art. 60. O valor dos premies será estabelecido da seguinte
maneira:

a)2 :000$ ao primeiro numero de matricula extrahido ;
b) 1',:000$ a cada um do- segundo c terceiro numeras de ma..

tricula extrahidos ; ~
,c) 500$ a cada um dos numeros de matricula cxtrahidos -sUCw

cessivamente, até findar o fundo para- premias, accnmulado .semes
tralrneute.

Art. 61. O valor da cifra total a se repartir será estabelecido
ao feehar 03 balancos semestraes e o sorteio dos numeras, de matri
culae repartição de premias serão feitos dentro' do prinieiro tri
mestre seguinte.

Art. 62. Sempre que no primeiro Olr nos primeiros semestres
de exercidos- a somma accumulada para o fundo 'de premies não
houvcralcm1Çado o total de 2:000$, seextrahirá umsó numero de
matricula) ao qual corrcsponderá a. cifra que ficará accumulada i du
rante O semestre vencido .

De igual modo· se procederá com qualquer numero ·de-ll1~tri:...
cula cxtrahido em seguida, ,sempre que não seja possivel accuniular
em beneficio do mesmo a sornma estabelecida) tomando o ultimo
numero extrahído a somma que restar.

Art. 63. Os números de matricula que obtiverem um premio
serão excluidos de todas as extracções seguintes, mas o subscriptor
concorrerá aos ,sorteios para as demais quotas' que tiver subscripto.

Art. 64, As formalidades para a extracção dos premias com a
intervenção de autoridades c funccionarios_ publicas, para ,garantir
a perfeita correcção de toda operação, serão regulamciiiadas separa
damente.

Art. 65. A extracçáo dos premias será independente da. pensão
tendo direito a gozal-a todos 08 subscriptores, quer -tenhain, -quer
não tenham obtido premias. '
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Art-.66;As PCI1,gÔê:S Se constituem com os juros. anuuaes que
produzirem os capitacs iuarnovivcis aque se reterem os arts. 46':l
53;, depoisde decorridos.os roantlos·da,Caixa Especial ou. 03~15

aunos da Caixa.Gerai.
Art 67 ,-ESSl:3 interesses aunuacs se .dividirão .entre os.sub

scriptorcs sobreviventes qu.: tenham completado, oSI0anno~,dt
subscripçáo 11a Caixa Especial ou os 15 annos de subscripçãona
Caixa Geral , proporcionalmente ás quotas c rnezes pelos mesmos
abonados.

Art. 63. A pensão nunca poderá exceder da somma de 'I :200$'
annuaes por cada quota de subscripçáo In Caixa' Especial 'e de
2:000$ annuaesna Caixa Geral.

Art.69. Oexccdelltc que ficar disponivel depois do paga
mento do maximo da pensão será junto aos j mos a repartir-se no
anno vindouro e assim successivarnentc .

Art. 70. A repartição e ° pagamento das pensões se farão por
trimestres vencidos" tomando por base o importe, dos juros annuaes
quetenha produzido o capital total noexercício do anno precedente,°que se verificará do ,balanço geral de 3 I de dezembro de cada
anuo para0 anno seguinte.

Art. 71. A pensão se ,pagará, na séde social l_ nas succursacs
ou por 'interniédio dos representantes da: sociedade , ~g.ellcias do
Correto e instituições bancarias ,

Onde não houver agencias ou representantes dasbciedade,
esta enviará à domicilio' do subscriptor a pensão :que lhe vertencer,

A pensão só poderá ser recebida pelo próprio subscriptor, ou
a sua ordem, por pessoa legalmcnte habilitada; ou, quando menor,
por seu representante lega:l ou pelos bemfeitores que tenham in
scripto o subscriptor na sociedade, de conformidade com o artigo
seguinte.

" Art. 72., As pensões dós menores, assini como a adrninis
tração das mesmas, pertencerão) até chegar á maior idade; a .seus
lcgaes representantes, ou áquelles queos inscreveram na instituição'
fazendo-os- registrar noslivros sociaes e pagando as'quotas corre
spondentes para prover-lhes a 'pensão.

Para o paganiento dapensão será exigidaa provada existencia
dostibscriptor. ' ,

Art. 73. A sociedade) sob nénhumarazão, permíttirá qualquer
transferencia de pensôes •

Art. 74. A sociedade descontara dircctamente das pensões as
quotas meusaes que o pensionista deve pagar até o seu íallecimento.

Art .. 75. Fallecendo o subscriptor no primeiro .anuo de sua
pensão, seus herdeiros, se reclarmrem dentro desse anuo. receberão
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a pensão correspondente, integralmente se O fallecido nada 'houver
recebido, ou COIU o desconto do que já houver recebido.

No-caso de fallccimento.«!o .pensionado.i.em .qualqner .outra
época, a .quota quc lhe pertencer 1 calcnlada, até o.mez do seu falleci
menro , se pagará ,a seus herdeiros, sendo reclamada. durante o-prazo
de 'um anno e attcndeudo-sc ao disposto no artigo 'seguinte.

Art. 76 .: O subscriptor pensionado.que, dentro de um anno ou
em qualquer tempo" não se apresentar a reclamar a pensao,será
considerado caduco.-,-.As-quantias de que·for credor reverterão ao
património da' instituição e uão será ,o credor, contemplado nos
futuros rateios. Mas se em qualquer época se apresentar será logo
readmittído .ao dividendo correspondente ao .primeiro trimestre
seguinte á sua reclamação; sem embargo, não terá direito .algum
aos dividendos atrazados que tenha deixado de cobrar.

A' pensão é absolutamente pessoal e termina com o fallecimcnto
do subscriptor,

ACCIDENTES NO TRABALHO

,Art. 77. Qualguer subscriptor que tenha soffrido um accidente
no trabalho e que iIquc absolutamente impedido de exercei-o, e
que seja, pelacommissão de arbitras;- julgado' impossibilitado de
satisfazer as suas quotas mensaes, gozará das vantagens seguintes:

a).a.·sociedáde' 1[le'p~gará um subsidio por uma só vez: de
500$, O qual se extrahirá do fundo de' reembolso;

b) conserval-o-lia gratuitamente sacio, pelas. quotas que tenha
subscripto e ao vencer OS}O annos ou 'os 15 annosv se estiver Ins
cripta na Caixa Especial ou na Caixa Geral, gozará de sua pensão
da mesma f6rma que os demais subscriptorcs ,

SOCCORRO. AOS PAES DOS Pl':NSlONISTAS

Art. 78. Quando, se.apresentar alguma reclamação, confirmada
por pessoas competentes ereconhecida justa ,e fundada pelo C0!1
selho .de administração oi! pela commissáo .de.arbitrns, de.que algum
joven pensionado.se recusa a fornecer. os meIOS de subsisteucia.a
seus paes, representantes legaes ou bemfeitores , que lhes" tenham
abonado as quotas necessárias paril conseguir a pensão; a sociedade
dividirá a mesma em razão de uma terça parte ao pensionado ,e duas
terças ·aos paes, representantes ou bemfeitores. .

PREROGATIVA: ESPECIAL 'PARA -os OR:flUÃOS

A~t. 79.' Verificando-se o caso de que o pa~ou pessoa que tiver
subscrípto porumde seus filhos ou um protegido venhaa fallecer;
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estando o subscriptor na impossibilidade de continuar o pagamento
elas quotas, O próprio, ou qualquer pessoa, deverá dar aviso ao
conselho administrativo, o qual, comprovada a verdade, lhe conce
derá a permanencia na categoria dos suspensos até que se encontre
em condições de poder o mesmo pagar as quotas interrompidas e
cornpletal-as para o prazo de 10 ou I J annos fixados para os abonos
effectivos.

SUSPENSÃO DAS QUOTAS DE M;nSCRIPTORES E:\IFEIUlOS; SE1I1 C:OLLO~

CAÇÃO OU CHAMADOS PARA SERVIR A PATRIA

Art. 80. O .subscriptor que tenha adquirido uma moléstia, de
vidamente comprovada, que tcnhaperdido seu emprego ou que
tenha sido chamado para servir á patria, poderá solicitar' suspensão
do pagamento das quotas mensaes, que lhe será concedida pelo
,..conselho de administração pelo tempo que dure o-serviço militar
obrigatorio; até um anuo, no caso de enfermidade ou falta de tra
balho, podendo o mesmo conselho prolongar essa suspensão, se a
julgar justa e necessária.

Concluida a suspensão, o subscriptor deverá ficar paulatina
mente em dia, pagando em duas quotas por mez ao menos às quo~

tas atrazadas e metade das multas estabelecidas no art. 25. .
Concedi~a a suspensão, se annotará no Registro Geral dos

subscríptores e na carderneta individual de cada um dos subscripto
rcs indicados.

REGRESSO'(,RATFITO Á'PATRIA

Art. 81. Depois de Ires annos de pertencer á instituição e de
haver' effectuado todos os pagamentos, qualquer subscriptor que,
por causa de enfermidade, falta de trabalho ou outros motivos ur
gentes reconhecidos justos e fundados pelo conselho de adminis
traçãoou pc1a commissão de arbitros, se encontre na necessidade de
voltar á patria e que, por falta de recursos, náo possa faze!·o,.' poderá
obter do conselho de administração a passagem, gratuita de- portos
americanos a europeus-e vice-versa, e tambem- a' portos de outros
continentes, quando o porto de desembarque seja- o mais perto de
seu domicilio.

Os 'gastos da passagem serão retirados do:fundo de recm
bolso, subsídios e repatriações.

REDUCÇÁO DAS QUOTAS .l\iENSAES

-Art. 82. Os subscriptores que tenham começado o paga~nen·
to por maior numero' de quotas teem direito á reducção em qual-
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quer momento até uma, servindo os pagamentos effectuados .pelo
maiornumero de quotas 'para pagar mensalidades ou annos das
qnotas .reduzidas.

Mas não poderão obter reembolso, salvo uo caso dc falleci
mcuto,

ASSE:'Il BI, í~A

Art. 83. Os accionistas serão convocados pelo dírcctorio á assem
bléa ordinária uma vez por anno c dentro do primeiro quatrimestre.

Art. 84. Em caso extraordiuario poderá ser convocada a as
sembléa em qualquer momento que o directorio julgue conveniente
ou quando seja ella solicitada porum numero não menor de'(7) ac
cioriistas, cujas acçóes representem a quinta parte do' capital
social.

Art. 85. A convocação será feita em ambos os casos por avisos
inseridos em um diario do Riode janeiro com 15dias de antece
dencia para as asscmbléas ordinarias c com 10 dias para as extra
ordinarias .

Art. 86. O aviso deve conter a ordem do dia que se discuti
rá na assembléa ,

. Será nulla toda a deliberação que não estiver na ordem do
dia.

hrt. 87. As assembléas para scrcmconstituidas, qualquer que
seja o fim ou caracter, com cxcepão do disposto nCB arts. 7 a12,
dos estatutos, precisam da presença de accionistas que representem
metade das acções cmittidas, Fendo suas resoluções tomadas por
maioria entre as accôes representadas.

Art. 88. Só poderão votar nas assembléas geraes ordinárias
ou extraordinárias os accionistas cujos titulos tiverem sido transfe
ridos com 30 dias de antecedencia .

Art. 89.0 accionista póde se fazer representar lias assembléas
por procuração que 56 poderá ser conferida a outro accionista c'
com entrega do titulo.

Art. 90. Havendo a presença do numero legal de accionistas,a
assembléa se considerará valida até á conclusão da ordem do dia.
Mas, qualquer accionista, em caso de duvida, poderá solicitar uma
nova verificação, cessando, ipso facto, a asscmbléa , caso fique eyi~

dente não haver mais O numero legal. As deliberações tomadas antes
desta circumstancia serão perfeitamente validas.

Art. 91. Dando-se o caso de que a primeira assembléa não se
constitua por falta de numero, se convocará uma nova assembléa
que terá lagar dentro de trinta (30) dias, por meio de publicações
do aviso respectivo com dez (10) dias de antecedencia do dia fixado
para esta segunda reunião.
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Art. 92. No caso que prevê o artigo anterior, a assembléa no
vamcntc convocada será valida com qualquer que seja o numero de
accionistas prC3e~tcs, _salvo 03 casos mencionados nos arts. 7 a 12
dos'Estatutos; para os qlllCS' regularão os mesmos artigos.

Art. 93. Do deliberado e resolvido nas assembléas, se lavrará
uma aeta no livro respectivo, a qual será assignada pelo presidente,
administrador-delegado, ,thesoureiro e secretario, e lida, para dis
cussão ~ approvação na assernbléa Bcguiute.

Art: 94' O direito' de intervenção e de voto na' assenibléa per
tence a todo o accionista, o qual terá tantos votos; quantas acções
possua -ou' represente.

Art. 95. Os certificados ou titulas que provem as acções deve
rão ser depositados na séde social cinco dias antes do din lixado para
a assembléa, 'sendo trocados cartões queservirâo como titnlos de
reconhecimento e para a cedula de votar.

Art. 96,. Nas votações se tomará sempre nota do numero de
votos que cada accionista possua ou represente.

Ar1. 97. 03 dircctores não' podem votar sobre-a approvação
dos balanços, CO,lltas e inveutarios, de: accôrdo COll1 a lei vigente.

Art. 98. A assembléa será presidida pelo presidente do dire
ctorio ou em sua falta pelo v ice-presidente c ainda em -falta destc'pelo
ã~hllir;üstrador.,.dclcg·ado. Servirá como lO secretario o mesmo secre~
tarío do directorio ou em f~llta qualquer membro do conselho. de
administração-presente á sessão, nomeado pelopresidente da assem
bléa, .bemcomo o segundo será escolhido pelo presidente dentre OS
acciornstas.

: 1\r1. 99.. A assembléa nomerá tres ou mais cscrutadores.; nella
se procederá á leitura e approvaçâo da aeta -anterior e em seguida se,
passará á discussão da ordem do dia.

Art. 100. Perderá os direitos de accionista e,' portanto; não
terá direito a intervir nas assembléas aquelle "que tenha deixado
de ser subscríptor.

AU.\lT:\'lSTRAÇAO SOCIAL

Art. 101. A administração da sociedade será composta. de:

a) uma commissão de honra ;

b) um conselho de adrninistracão ~
c) um conselho de fiscaes ; ,
d) uma comrnissão de.at:bitros;
e) uma comrnissão de subscriptores ,

. . Ar1. IY2. Nos cargos sociaes $Jój serão admittidas P;9.S0;l":,sui
Juns e varoes,
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CQ;\BUSSÂO D1~ HOXRA

Art.· 1°3,' A commissáo de honra secomporá de 'U,ll1.I1U111cro
limitado demembrosc.será ·cleita"p'clo conselho. (~C administração,
entro.as peSS0.:1~ demaisautoridade ou mnis bcncmeritas, as quu,Ç?,
persuadidas dos altosfins humanitarios que regem .esta in~tit.l1iç~Ol
lhe tenham prestado o seu eíficaz. apoio material ou moral. .E?ta
commissáo póde ser constituída por subscriptorcs c não subscrípto
res da instituicâo.

Seus membros receberão diplomas c distinctivos.especiacs..

CONSELHO DE AD~lINlSTRt\~~ÃO;. DURl\Y.:\·O lV)S GA.R(~OS E SUAS

SUISTll:UI<,:ÓES

Art.. I-04.,.Qçonscího de admlnistração se comporáde sete
membros. '

Os membros do conselho serão' eleitos pela assemblcade acci
onistas.. entre os mesmos accionistas.

. Art... 105. Oprim~!ro conselho. de administração, o. conselho
de fiscaes e a.commisstio de arbitres serão eleitos' pelos, accionistas
no acto.de constituir-se a sociedade-. , : '. .

l\rt ... 196-._Os membros do ;çonselho~c administração terão
de caucionar duas acçôes, cada um, em garantia 'do" bom o'é.8ell1pe-
nho de suasfuncçócs. .". .' .

Art. 1°7. 0", .membras do conselho dé admi nistraçãopcrma
neceráo em seus respectivos cargos pelo tempo de seis annos :e se-
rão r,e.clegiyeis:. _ .'

Art.)o,8. ÇasOJ-;0 decm v"ag-as no SOlú;E;lhq,os membros ,qqc
estejam em funcção terão a faculdade de nomearsubstitutos éscollii
dos entre os accionistas. Estes desempenharão o 'cargoaté á" pri
meira assembléa ordinaria, em que se procederá á eleição dos de
mais titulares, ou á confirmação em seus postos dos nomeados
com o caracter de provisorio no conselho. O substituto confir
mado ,servirá pelo tempo do substituído.

CARGOS AD,-'lINI$TRATlVOS

Art. ioo , O conselho de 'adlúinistraçâo elegerá em seu seio
uru presidente, um vice-presidente, um administrador-delegado,
mil thesoureiro e um .secretario.
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Art. 110 O conselho de administração se reunirá normal
mente uma vez ao mez c extraordinariamente sempre que O presi
dente julgue necessario, ou por pedido da metade dos membros do
conselho em tuncção. Ao aviso de convocação juntar-sc-ha a ordem
do dia da reunião.

lJEVERE8 DO CONSELHO DE AD.'IUNlSTRAÇAü

Art. 11 I. O conselho de admiuistracão tomará conhecimento
e resolverá tudo que se relacione com ê funccionameuto e boa
marcha da sociedade, de accôrdo com os artigos seguintes.

Art. I 12. E' sua attribuição principal deliberar c resolver
qualquer assumpto que se refira á sociedade e que não seja pela lei
ou pelos Estatutos reservado á assembléa de accionistas.

Art , 113. São faculdade, espeeiaes do mesmo conselho:
a) nomear c demittir empregados superiores c inferiores c fi

xar-lhes as attribuiçóes e ordenados, ficando elles sob a direcçáo
immediata de administrador-delegado;

.. b) acquisíções para o patrimonio da sociedade e acceitacão de
legados oii donativos j ,

c) assumptos judiciaes e celebração de contractos que serão
authentificados pela firma social;

d) estipulação de hypothecas, empréstimo para construcções
c acquisiçóes, provisões em geral e todos os gastos ,que occorram
para compra e construcção de edificíos, com excepção dos gastos
mencionados 11aletra e do art. I 16 ;

e) declaração da caducidade dos subscriptorcs ;
f) formação dos balanços com as formalidades e obrigações

mencionadas pelo Codigo Commercial ;
Q") relatorios annuaes para as assembléas j
íi) resolver sobre a eliminação dos membros do conselho que

por tres vezes consecutivas faltem ás reuni6es do mesmo sem causa
justificada e conimunicada por escripto anteriormente ou nas mesmas
reuniões e providenciar sobre a substituição, de conformidade com
o art. Iog;

i) resolver sobre a creaçáo de succursaes e representações j

f) resolver qualquer outro assumpto que se relacione com a
marcha regular da sociedade.
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FOR;\lA DA VOTAÇÃO

Art. 114. As deliberações do conselho de administração serão
tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, com a assis
tencia pelo menos da metade dos-membros em exercido, e no caso
de empate tomar-se- ha o desempate na sessão immediata ,

No livro especial, immcdiatamente depois das. sessões, lavrar
sc-ha a acta das mesmas, sendo estas firmadas pelo presidente,
administrador-delegado, thcsonrciro e secretario.

Far-se-ha a leitura das actas, para suas approvações na pri
meira sessão seguinte.

FIRMA SOCIAL

Art. llS. A firma social será lançada eonjunctamente pelo
presidente, administrador-delegado e thesoureiro .

No caso de enfermidade ou de ausencia, qualquer delles poderá
delegar sua firma a um substituto c l na falta de tal delegação;o con
selho nomeará outro para esse fim.

DO PRESIDENTE

Art. 116. O presidente é o representante geral da instrucçào
em todos seus netos. Dirige o bom funcciouamcuto da instrucção e
cumpre e-fará cumprir todos os. dictames da lei e dos estatutos, c
especialmente:

a) convoca e preside O conselho de administração e faz effe
ctivas as deliberações do mesmo ;

b) estipula os contractos deliberados pelo conselho;
c) firma, conjunctamcnte com o administrador-delegado e o

thesoureiro, as ordens de pagamento;
d) fornece aos subscriptores a caderneta de ínscripção, firmada

por elle, administrador-delegado, thesoureiro e secretario do
conselho;

e) autoriza os. gastos urgentes c ordinarios ;
f) vela pela perfeita observação do regulamento.

no VICE-PRESIDENTE

Art. 117. O vice-presidente substitue o presidente sempre que
O mesmo esteja ausente ou impedido.
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no AmUi\ISTRADOR-DELEG:\J)O

Art. 118. O administrador-delegado gerirá a marcha adminis
trativa e technica da instituição, a propaganda, a publicação do
boletim officíal da sociedade e a execução por parte dos empre
gados c dos representantes sociacs das ordens e -disposições ema
nadas do conselho de administração ou do presidente, no que lhe
for peculiar, segundo o disposto no art. 116.

O administrador-delegado firmará conjunctamente com o pre:
sidente e.o thesoureiro todas as netas do directorio, das assembleas
e todos os outros documentos de que necessite a firma social.

DO TIIESOURElRO

Art. 119. O thesoureiro deverá velar pela boa guarda c con
scrvação dos capitães sociaes. No caso de ausencia ou impedimento
será nomeado pelo conselho um thesoureiro interino.

O thesoureiro assignará juntamente com o presidente e o
administrador-delegado todos os documentos de que necessite a
firma social.

DO SECEETARIQ

Art. 120. O secretario do directorio redigira c firmará C011

junctamente com o presidente, administrador -delcgado e thesourciro
ás actas do directorio edas assembléas, fazendo conhecer as dele
gações aos interessados e cuidando da publicação de todos os actos
legaes relacionados com a sociedade. No caso da auseucia ou
impedimento será substituído por um secretario interino, designado
pelo directorio,

CONSELHO FISCAL E St::PPLENTES

Art. 12 I. A instituição terá um conselho de tres fiscaes ctle
ctivos e tres fiscaes supplentes os quaes permanecerão em seus
respectivos cargos pelo tempo de um anno. A assembléa dos accio
nistas fará a eleição dos fiscaes e dos supplcntes, os quaes poderão
ser ou não confirmados em seus cargos.

As attribuições dos fiscaes estão assígnaladas nas leis vigentes
das sociedades anonymas, arts. I 18.a 12"7.
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Are 122. A commissão de arbitras se compõe de tres membros
cffectivos. Permanecerão em 8C11S respectivos cargos :·clurallte seis
annose serão reelegivcis, A 'commlssüo de .arbitras' intervirá com
voto consultivo 'Para harmonizar as dissenções que-possam surgir
nas relações entre os subscriptorcs ou accionistas C~ a sociedade.

CU.\i.'IllSS:\.Q DE SCllSCH.Wl'ORES

Art. 123. Esta commissao se compõe de tres membros cffc
ctivos c dons supplcntcs, sendo effectivos os tres primeiros extra
hidos, c snppicntes os outros dous. Essa cOll1missão será sorteada
cada anuo em assernbléa geral ordinaria de accionistas sobre os
primeiros cinco mil subscriptores sobreviventes e náo caducados,
ou sobre a numero gue houver, antes que se tenha attingido a dita
quantidade de subscrtptorcs.que náo sejam accionistas.e que tenham
feito 25 annos de idadc ; que estejam domiciliados no Rio.de.ja
neiho 110 dia de sua inscripçáo ou que venham a ahi domiciliar-se,
communícando-o, pelo menos U111 mcz antes da assernbléa annual,
á administracçáo,

BlH caso de vaga nos primeirosç. 000 subscriptores, por fallc
cimento ou caducidade, se completará o numero com os inscriptos
successivos, por ordem de antiguidade de subscripção.

A commissão poderá assistir com. vot? 'consultivo ús'se.ssõcs
do conselho' de administração que f01"9111 exprcssaruénte convocadas
para "deliberar sobre" o emprego dos capitaes iuamovivcis ' desti
nados ao fundo ele pensões.

E;'üPl~ECiADOS

Ar1. 124- Os serviços internos da sociedade estarão u c<ugo
de um chefe de cscriptorio c de um conveniente numero de em
pregados, sob a vigilancia do administrador-delegado.

DISPOSIÇÔES CP-L'{AES

Art. 125", Sob nenho,ma razáo oiJ'pretex"rç),'se:'po~erãó"n~odi ..
'ficai.: ou supprimir os arts. -IJ }, 8, .18, 32,35,)6,'44, 45, 46 1 54,
55,56,57,66,67,68, 83, "94', 1°4,' 109", 115, 'Ira l - 12"5 desses
estatutos.

Poder Exccurívo v- I')CX)- VoI. ll, 55
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Art. 126. A instituição poderá .rcccbcr em seu seio os sllb
scriptores de outras sociedades similares, individual ou collcctiva
mente.

O' conselho' ele administração resolverá sobre' as condições de
acceitaçâo de subscriptores em ta'1 caso.

Art. 127. Sempre que o conselho de administração ju,lgar
conveniente.ipoderá crear no seio da instituição uma SCCÇflO de
seguros para fallecimentos e accidentes no trabalho, agencias inter
nacionacs para o giro de titulas e valores.vou qualquer outra insti
tuição C0111 o caracter ecouomico c moderno inspirada sempre na
previsão e na humanidade.

Art. 128. As disposições dos artigos que precedem, se appli
carão por um regulamento especial.

CASOS DI.PHEVISTOS

Art. 129. Tudo que não tenha sido objecto de consideração
110& presentes estatutos ou no acto ,de constituição: da sociedade
será regulado pela vigente Lei das Sociedades Anonymas.

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1909.- Carlos Augusto
de Oliveira Fioueiredo ...:....- Joaqu.im, Eduardo de Avellar Brandão.

1,. b '
- Henrique Svucr.:-: Aríliur Hcrmann Sclllobach.- João de
Carvalho Borges [umior; engenheiro civil. - vVílliam Gregvry.
[ohm. Greoor'v.- Arttiur Rosemburo>« Manoel Bemiinç.:-. J11ax
Schlobach~~'Augusto Pinto Lima. :? Joaquim Machado de Mello,
- Adfalme Eduardo d.~ Cosia Amuio.~ Eugenio C. Schlobach.
- Dr. A ..Neves-da Rocha,--: Aug'Ustó José dos Reis.- Dr. Er-
neste Frederico da Cunha. <.

Abre ao l\1inistcrio da justiça c Ncg"ocio,; Interiores o cr-edito especial ele 39:42$:::
para pagamento de ajudas de custo e de subsidies que deixou de receber
José Joaquim Monteiro da Silva.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos elo art. 70, ~ 5° 1

do regulamento approvado pelo decreto 11.2.4°9, de 23 de de
zembro de 1896, resolve, ú vista do art. 8° da lei n. 1.841 ,de 31



de dezembro de 1907, .revigorado pelo.art , 6° da lei 11. 2.050,. de
:il de dezembro de 19°8, abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias
Interiores o credito especial de :19:4'258 para pagamento de
ajudas de custo, de 1890 a 189.)1 c dos subsidias relativos aos pe
riodos de 15 de junho a 3 de riovcmbro, de lU a '31 de dezembro
de 1891, de I a 22 de janeiro e de 12 de maio a 12 de novembro
de 1892 e de 3 de maio a 2S de setembro de 1893, que deixou de
.rcccber José Joaquim Monteiro da Silva, na qualidade de depu
tado federal pelo Estado de Minas Geraes.

Rio de Janeiro, lBdc novembro de 1909, a8° da Indcpcu
dcncia c 21 0 da República.

NILO PEÇANlIA.

Esmeraldino Oly,!zpio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 7.660 - DE 18 DE NOVE""RO DE '909

Abre ao xrmístcno da Justiça c Xcgocios Interiores, por conta do exercício de
de H)!X), o credito suppícmcmar de 30;500$,sendo 12:500$ Ú YCI"b,'l. - Sccrc
taría, do Scnado -- e r8:ooo$ á vcrb'l.- Secretaria da Camnra dos Deputados

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização 'concedida pelo I~. l° do art. 33 da "lei
11. ~i,050, de 31 dezembro de 1908, e ouvido o Tribunal de Contas,
nos termos do art. 70, ~ 5°, do regulamento approvado pelo d~
neto u , 2.409, ele 23 de dezembro de 1896, resolve abrir ao Mi
nisterio da Justiça e Negocias Interiores, por conta do exercício
de 1909, o credito supplernentar de 3°:500:), sendo 12:500$ á
verba - Secretaria doSenado _·C 18:ooos á verba - Secretariada
Camara dos Deputados - afim de occorrer ao pagamento das dos
pezas com os serviços de .imprcssão e publicação dos debates do
Congresso. Nacional durante a prorogaçáo da actual sessão legis
lativa até o dia 2 de dezembro do corrente anno.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1909, 88" da Indcpcn
dencia e 21° da República.

N ir.o PEÇANl-IA.

Esmeraldino OlY1Jlpio de Torres Bandeira .

..0-._-
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DECRETO N. 7.661 - DE 18 DE "OV"'UlRO De '909

Abre ao Milli!>tcrio da Tustíçu c Negocies Interiores, por conta do exercido de

I9'J9, o crcclido supclcmeutar de 613:7;;0$, scndo.. (,jl:?50$ á vcrua.c-Su

bstdíodos Scnadoros - c (I~::OOOS à verba - Subsidio dos Deputados,

Bandeira.

NILO PEÇA;-;HA.

Olympio de 1'01'1'esTsmcrouiino

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo n , Iodo art. .13 da lei
n . '2.050 1 de;:p de dezembro de 1908, e ouvido o Tribunal de
Contas, nos termos do art. 70, ~ 6°, do regulamento approvado
pelo decreto n. 2.409. de 2,) de dezembro de 1896, resolve abrir
ao Ministcrio da justiçá e Negocias Interiores, por conta do excr
cicio de 1909, o credito suppicmentar de 618:750$,. sendo:
'41:750:0; á verba - Subsidio dos Senadores - e 477:000$ á verba
-'- Subsidio dos Deputados - afim de occorrcr ao pagamento do
subsidio aos membros do Congresso Nacional durante a proro
gaçáo da aetual sessão até o dia 2 de Dezembro do corrente
anno.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 19091 (180 da ludcpeu-I
dcncia c ~·1° da Republica .

Abre ao Miuistcno da Jw-;tiç<t e xcgocíos Interiores o credito especial de 5:475$
para' pngamcuto elos sllb~idios que deixou de rcccbcr Ctnctnato Ccsartõo.
Silva Brága.

Bandeira.

NiLO PEÇA:;HA.

Olympio de Torres

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 7°, § 5°,
do regulamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de de..
zembro de 1896, resolve, á vista do art. Sv da lei 11. 1.841, de ;31
de dezembro de 1907, revigorado pelo art. 60 da lei n , 2.05o,
de 3' de dezembro de '9°8, abrir ao Ministerio da justiça e Ne
gocias Interiores o credito especial de 5:47SS- para pagamento dos
subsídios relativos ao pcriodo de 1 de serembro a 12. de novembro
de 1892, que deixou de receber Cincinaro Cesar da Silva Braga,
na qualidade de deputado federal pelo Estado de S. Paulo.

Rio de Janeiro, 18 de novembro ele 19091 U8° da Indepcn
dencia e 21° da Republica.
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DECRETO N. 7.663 - DE 18 DE XOVE'IBRO DE '9')9

Abl"C ao Ministcrio da jusuçu e .xcgocios Inturiorcs o credito especial de ':lz:80o$

para pagamento de subsidíos que deixaram de receber João Scvcríano da
Fonsccu, José Luiz C(Jc]l\O e Campos. joão Pedro l3clrortVi~ira,Aristides de
Araujo -'laia, Francisco de Paula Amaral. Francisco Correu Ferreira Rebello,
Alexandre José Burhoxu Lima, José Bcvilaqun, Yirg-ilio de Andrade Pessoa,
joão Baptista da Motta, Domingos -Icsuino de Albuquerque Junior, Nelson
de Vasconccnos Almeida, joüo Thomaz de Carvulhal, Francisco de Assis
Rosa c Sih"~\" Lauro Scvcriano j\lL\!\CI" c Sebastião Landolpho da Rocha
Medrado.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do' art. 70, § 5°,
do regulamento approvado pelo decreto TI, 2 ,4°9, de 23 de dezembro
de 1896, resolve á vista do art. Ho da lei n. I.H41, deg r de de
zembro de 19071 revigorado pelo art. 6° da lei n. 2.°5°, de 31
de dezembro de 1908: abrir ao Ministério da Justiça e Negocies
Interiores o credito especial de 22:807s para pagamento de sub
aidios que deixaram de receber João Scveriauo ela Fonseca, José
Luiz Coelho e Campos, João Pedro Belfort Vieira, Aristides de
Arujo Maia, Franci-sco de Paula Amaral, Francisco Corrêa Fer
reira Rebello. Alexandre José Barbosa .Lima, José Bevilaqua,
\/irgpio de"Andrade Pessoa. João Baptista da Motta, Domingos
jesuino de Albuquerque Junior, Nelson de Vasconcellos Al
meida, João Thomaz ele .CarvalhaL Franciscovde Assis Rosa e
Silva, Lauro Severiano Müller e Sebastião Landolpho da Rocha
'Medrado, no periodo de 16 de outubro a 2> de novembro de 1891, C
na razão de .T :425s cada um, (js tres primeiros como Senadores
respectivamente pelo Districto Federal e pelos Estudos de Sergipe
c Maranhão e os demais como deput;ldos_ federaes, ,sendo: os tres
primeiros pelo Estado de _Minas Geraes, os '_ dons _immediatos
pelo do Ceará, os dous que se lhes seguem pelo Rio de Janeiro e
os outros respectivamente pelo Districto Federal e pelos Estados
do Pyauhy, S. Paulo, Pernambuco, Santa Catharina e Bahia.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de '909, nH' da Indepen
dencin e 21° da- Republic».

NiLO PEÇANHA,

Esmeraldino Olympio de- Torres Bandeira:
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DECRETO N. 7.664 - DE 13 DE NQvE,mrro DE 1909

Abi"c ao àunístcrío da Guerra o credito especial de 8:537$331 para occorrcr ao
pagamento de ordenados devidos ao cscrtvôo do cxt.inctc Arsenal de Guerra
de Pernambuco JOi:\O Carlos àlcndcs .

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorizacâo que lhe confere o decreto lezislativo numero
2.033, de 29 de dezembro de 1908, resolve abrirao Mínísterío da
Guerra ° credito especial de 3:537$331 para oecorrer ao paga
mento de ordenados devidos ao escrivão do extincto Arsenal de
Guerra do Estado de Pernambuco] João Carlos Mendes, no período
decorrido de 1899 a 26 de junho de 1905.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 19°9,83' da Indcpen
dcncia c '2 TO da Repu blica ,

NILO PEÇAi\'IIA •

.J, n. Bormann..

DECRETO N, 7.665 - DE 18 DE NOVE'IDRO DE 1909

Approvo 11. tobcua dos vencimentos c díanas ctos empregados e dos auxníarcs
militares cio Grande Estado-Maior, aos quacs se refere o art. fJo do regu
lamento que baixou com o decreto n, 7.389, de 29 de abril de 1ryJ<), c fixa o
numero dos mesmos auxiliares.

O Presidente cla Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para cumprimento elo disposto no art. 9° do regulamento a que se
refere o decreto n. 7 ,339, de 29 de abril de 1909, resolve approvar
a tabella que com este baixa, assignada pelo general de divisão
José Bernardino Bormann, ministro de Estado da Guerra, dos
vcncimeutos c diárias dos empregados e auxiliares militares do
Grande Estado-Maior, dos quaes ~ trata o citado artigo, e fixar em
30 o numero dos mesmos auxiliares.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1909, 38° da Indepeu
dcncia e 21 o da Repu blica .

NILO PEÇANIIA .

.J. B. Bornunni.
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'I'abelta a que se refere o decreto junto, dos vencimentos e díar-ías
dos ernpr-eqados e auxí líàr-es mnrtaces do Gr-ande Estado-Maior,
mencionados 110 art. 9" do regulamento appr-cvado pelo. de
creto n. 7.389, de 29 ele abril de 1909, com declaração do
numerados mesmos auxütar-es

VENCE\lENTO A;-,'I'\UAL

E:\lPREGADOS TOTAL

Ordenado Gratificação

no auxiliares militares .... - 1:440$000 43::2008000o
I desenhista de I Cl classe. 3:2008000 1:600$000 4: 80 0$000

3 desenhistas de 'la classe. 2:4oo~ooo 1:'200S000 10:800$000
I photographo encarre-

gado do g a b i n c t e
1:600$000 4: 80 0$000photographico...... 3: 20 0$000

I ajudante de photogra-
pho ............... 1:600$000 800$000 2:40 0$000

I mcêaníco de precisão,
diária I osooo. '..... - - 3: 0 0 0$ 0 00

I porteiro, quando civil.. 4:000$000 :2:0003000 6:000$000

3 continuas ............ 1:200$000 400$000 4: 80 0$000

3 serventes, díaria 3$000. - - 3: 285.$0 0 0

Rio de Janeiro, !B de novembro de Icj09,]. B. Bortnann .

Approva o regulamento para a organização do quadro de sanrcruos amanucnscs

das rcpartícõcs militares.

O presidente da Repnbliea dos Estados Unidos do Brazil,
tendo em vista O art. 125 da lei n , 1.860, de 4 de janeiro de 1908,
resolve approvar o regulamento que COm este baixa para a organi-
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zação do quadro de sargentos amauuenses das repartições militares,
a~signado pelo general de divisão José Bernardino Bormann, mi
mstro de Estado da Guerra.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1909, 88' da Indcpen
denciac 2[° ,ia Republica .

NILO PEÇANHA.

J. u. Bormann,

Regulamento para a or-qanização do quadro de sargentos ama
úuenses das repartições militares, a que se refere o decreto
n . 7.Gô!), de 18<1e novembro de 1909

Art. 1°. O quadro de inferiores encarregados dos trabalhos
de escripta nas diversas reparticécs militares será constinrido por
ISO a '200 inferiores, ríistribuidos pelas diversas repartições do
Ministcrio da Guerra, segundo as necessidades do serviço. Dentro
dos limites indicados e de accórdo com, a lei orcamentaria, o mi
nistro da Guerra fixará para o anuo seguinte o 1111l11ero de inferiores
amanuenses ,

Art. 2°. Terão direito a inferiores aruanuenses : os Departa
mentos da Guerra e, Central, a repartição do Grande Estado
Maior, os quartéis generaes das iuspecçôes permanentes e dos com
mandos de brigadas, no numero e com a gratificaçao marcada na
tabella qne a este acompanha. A Confederação do Tiro Brazileiro
terá tambem tres sargentos amanucnses .

ArL 3°. Os inferiores que constituem o quadro a que se refere
o art. 125 da lei 11. 1.860, de 4 de janeiro de 1908, terão:

a) a graduaçao de I ° sargento;
b) soldo, etapa e uma gratificaçáo especial marcada no Orça

mento da Guerra;

c) fardamento, de accórdo com o marcado para os lOS sargentos
da arma de infantaria, na respectiva tabclla ;

d) 'tratamento nos hospitacs e enfermarias militares, quando
doentes.

Paragrapho unico Usarão o distinctivo marcado nas alterações
do plano de uniformes estabelecidas pelo decreto n. 7.201, de 26
de novembro de 1908.

Art. 4°. Os 10
$ sargentos amanuenses auxiliarão o serviço de

secretaria e (~ de guarda e conservação dos archivos das repartições
em que servirem.



8í3

Art. 5('. As 'vagas elo quadro ele amanuenscs scrao preen
chidas por concurso entre os 2°S e os lOS sargentos da região onde
existam as vasas:

§ 1°. O l)rogramma para o concursC? :erá oqranizado no De
partamento ela Guerra e approvado pelo muustro, Este programma
será revisto triennnlmentc .

~ 2°. Dada a vaga, o inspector mandará proceder a concurso
entre os approvados, t-ndo em vista a conducta dos candidatos e
proporá ao ministro os que iu!gm em melhores condições para
serem nomeados. A essa proposta deverá acompanhar a relação, de
todos os candidatos c as suas certidões de assentamentos.

~ 3°. Para as repartições não dependentes das inspecçóes per
manentes, as propostas serão feitas pelos chetes respectivos.

~ 4'). Quando em qualquer repartição das comprehendidas no
paragrapho anterior houver vaga de amanucusc, o seu chefe com
municará ao inspector da região, que providenciará para que tenha
ogar o concurso.

S 5°· Os inferiores, desde que sejam incluídos no quadro de
amanuenses, ficam excluídos dos COl-pÔS a que pertenciam e os seus
vencimentos) não só de dinheiro, como de fardamento, são tirados
pela repartição ou unidade em que servem. Do mesmo modo se
procederá em relação á cscripturação de suas alterações.

8 6°. Os sargentos amanucnscs teem todas as vantagens e de
'veres dos 1os sargentos do Exercito c, depois de pCrI~mnecerem dons
armes t'Io quadro, concorrem para o quadro de-offíciaes da reserva.

S 7°· O sargento amauucnsc que, por qualquer falta for sub
mcttido a inquérito policial-militar, poderá ser dcrnittido, si ficar
provada a falta.

No caso em que o inqucrito não tenha de passar a conselhode
investigação e ele guerra ser-lhe-lu dada baixa do serviço do
Exercito activo .

Ar1. 6°. Os sargentos amanccnses só poderão ter baixa do
serviço depois de 'permunecerem nove annos no quadro. Depois de
um an110 poderão entrar em concurso para preencher nas repar
tições militares as vagas de empregos destinados a civis.

Ar1. 7°. Os sargentos amanucuscs, logo que completem um
ann~ de serviço no quadro, deverão declarar por cscripto si querem
conunuar, Esses penados de engajamento serão de dous annos..
. Art. 80

• Nenhum !nfcrior. do 'quadro poderá se. engajar si
1ver mais de 45 aunos uc idade.



Ta]J611a de dtstr-ibuíçâo e gratificação dos sargentos amanuenso-, a
que se refere o regulamento appr-cvado pelo decr'eto 7.666
desta data, .

-
I

([RA-REPARTIÇÓES NUi\1ERO TOTAL
TlFICAqÃO

Grande Estado.Maior ...... 8 8 4°:';000
Departamento da Guerra .. _. 2' 25 40.$000o

)1 Central. ..... 8 8 40$000
G r a 11 d e s Inspecçõcs (cada

uma)................... 8 32 3°$000
P eque 11 a s Inspecções (cada

uma)...... , ............ 5 45 3°:';000
Brigadas estrategicas....... 7 35 3°$000

» de cavallaria ...... 7 21 3°$000

Somma...... "
174

._--

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1909 -.r. B. Bornunm ,

DECRETO N. 7.667 - DE 18 DE xovsnnuo DE 1909

Providencia sobre a inclusão dos medicas e pnaunaccutícos adjuntos c elos een

listas c vetcrinarios a serviço do Exercito no quadro do Corpo de Saude .

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ás conveniencias do serviço publico e de accôrdo com a
lei n. 1.860, de 4 de janeiro do anno proximo findo, resolve:

Art. 1°. Os actuaes médicos e pharmaceutícos adjuntos, do
Exercito poderão ser voluntariamente incluidos no quadro do Corpo
de Saudc, estes como '20s tenentes e aquclles como lOS tenentes, desde
que hajam bem servido durante dous aunos e a juizodo Governo.

Art. '2°. Os dentistas e veterinarios actualmeute em servico
no Exercito poderão tambem ser admittidos nos diversos postos do
respectivo quadro, desde que em exame prévio, prestado perante
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uma C01111111ssao presidida pelo 'chefe: da divisão de saudc, provem
achar-se habilitados' a exercer a sua profissão no serviço militar.

Paragrapho unico. Ficam dispensados dessa prova os allu
didos dentistas que provarem fazer parte de congregações de escolas
odontologicas reconhecidas pelo Governo ou que tiverem mais de
dons annos de serviço no Exercito.

. Art. 3°. Feitas as primeiras nomeações para os referidos
quadros, as vagas restantes ou que se derem serão preenchidas por
concurso, na forma anteriormente estebclecida pelo decreto .
n. 6,972, de 4 de junho de '908.

Art. AO. Ficam , assim, revogadas as disposições dos arts. 3°,
5° 1 7° e 8° e seus paragraphos do regulamento approvado pelo
citado decreto n. 6.972, de 4 de junho de 1908.

Rio de Janeiro. 18 de novembro de '909, 88' da Independeu
cia e '2 I o da Republica.

NILO PEÇANHA.

J. li. Barmann.

DECRETO N. 7.668 - DE 18 DE ,<OVImBRO DE '909

Autoriza a revisão do contmcto approvadc pelo decreto n. ;).329, de r de julho

de Ilky), pará ittumínação da cidade do Rio de' Janeiro.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do art. 22, n. XXXVII, da lei
11. 957,de 29 de dezembro de 1902, mantida em vigor pelo' art. 29
da lei 11. 2.05°, de 31 dezembro de 1908, decreta:

Artigo unico , Fica autorizada a revisão do contrncto appro
vado pelo decreto 3. 329, de I de julho de 1899, com a Socicté
Anonyme du Gaz de Rio de Janeiro , para a illuminaçáo da dda~ic
do Rio de Janeiro, 'mediante as clausulas quc com este baixam,
assignadas pelo ministro e secretario de Estado da Viacáo e Obras
Publicas. '

Rio de janeiro, la de novembro de 19°9,880 da Indcpcndcncia
c 21° da H..epublica ,

NILO PEÇANIIA.

Francisco Sá.



870 .vcros. IJU P[)J)!';H. EX-l~,CUTIYC

Clausulas a que ser-efer-e o deqreto,n,.:7:.668, desta data

CLACSCLA \

A Socicté Anomym« de Caz de Rio de janeiro gosará de
privilegio para ullnminac;«. .dcsta .Capital por gaz corrente e
clectricidadc, obrig-ando:-sc a fazer esse serviço nos termos estipu
lados no presente contracto .

Em virtude deste privilegio a contractaute gosará de direito
exclusivo para assentar c conservar nas vias publicas da área da
illuminação as canalizações que forem neccssarias á distribuicáo do
gaz. para qualquer mister e de energia electrica para a illumi
nacâo.

A área da illuminaçáo cornprchcndcrá a que já .estiver servida
a gaz, na data da assignatura do presente: coutracto e a que accrescer
em Virtude das requisições do Governo para o desenvolvimento da
illuminacâo publica na cidade e subúrbios ou pelo prolongamento
que a coutractantc fizer da sua rede de canalização de gaz e de
clcctricidade para servir á illutninacáo particular .

A contractante não será obrigada a estender suas canalizacôcs de
gaz alémdo perimctro já servido,' salvo os.trechos, a completar, cuja
requisição seja feita ou se faça-dentro de dons.aunos a contar da
datada assigíiatura deste contracto : dahi em diante todo o augmcuto
de illuminaçâo será feito por clcctricidadc.

O privilegio concedido pela presente clausula náo impedirá
que os estabelecimentos publicos ou particulares onquaesquer
emprczas empreguem '. por meio de apparelho seus, o gaz , a luz ele
ctrica ou qualquer outro processo de illuminacâo para o qual não
se faca necessária a collocacão de canalizações nas ruas e: praças
publicas' nem impedirá tambern que empreguem, para seu, uso
exclusivo c individual, a luz elcctrica produzida com motores a
gaz ou outros de.sua propriedade, excluidos osquc forem accionados
por cncrgiaclcctrica .

Ficacntendidoquc a luz assim produzida não se distribuirá
alórn do estabelecimento em que esscs appare.hos ou motorcs func
cioncm ,

o O' dito privilegio não empedirá tambcm que se empregue
qualquer processo de illumiuação na parte da área total da cidade
e seus suburbios que a este tempo não esteja ainda- illuminada
pela contractante ou para isso já indicada pelo Governo.

O Governo reserva-se o direito de autorizar, a titulo de en
saio, qualquer canalização indispensável à cxpericncias a que julgar
conveniente sujeitar outros processos de illuminação,



o privilegio terminará em r-; de setembro de 1945 para illu
minacão publica e a particular a gaz corrente, salvo os casospre
vistos neste contracto .

Terminado o prazo acima, si o Governo preferir continuar
esse serviço por contracto, a contractante terá prefercncia em igual
dade de condições.

Fica, porém, desde já entendido que, a partir de 16 de se
tembro de 1915, será inteiramcntclivrco·foruccimcnto deenergia
electrica para a illuminacão particular, quer por terceiros, quer pela
contractantc, continuando esta para tal fim e em rcgimcn livre na
propriedade e goso das canalizações-c upparclhos utilizados neste
serviço.

CLAUSULA ][

A illuminaçáo electrica estipulada na clausula I deste contracto
realizar-se-á por zonas snccessivas da área total privilegiada, 'as
quaes serão designadaspelo .Governo, sem prejuízo do que pres
creve a terceira ,parte da clausula primeira -do contracto, Da parte
relativa' á illumiuaçáo particular . "

Nessas zonas a illuminação far-se-ha por gaz e por electrici
dade ou por' um só desses' processos, a juizo, do Governo, tIne
tambem indicará, dentre as ruas e pra~as de cada zona, qnaes as
que devem ser-primeiramente illuminadas desde o inicio do serviço.

CLAUSULA 111

A conrractantc submettcrà ·úapprovaçrtO do Governo, ÚO'
prazo de tres mezcs, contados do dia em que ·lhe tor communicada
a ~csi~naç.á6· d~, prin~eir~l Z?l:a, a planta. (Ias cnuniizaçócs ~lCcCS.
sanas a conducção edistribuição de energia elcctrica para a illumí-
nação publica e particular dessa zona. I

As plantas das canalizações das outras zonas serão por" ella
apresentadas dentro de seis mezeS, contados dn communicação da
designação, á medida que o Governo as for indicando.

As canalizações c 03 focos clcctricos da primeira zona, collo
cados nos seus respectivos postes, deverão ficar concluidos e
promptos a funccionardentro do prazo de nove mczcs, contados, da
data em que 'for approvadaa respectiva planta.

O prazo para as outras zonas será de I ~ mezes.
Pela inobscrvancia das eondições aqui estipuladas, poderá o

Governo impor á contraotanrc a multa de roox por dia dc demora,
até quatro mezes,c, lindos 'estes, mandará executar os' trabalhos
por conta da contracrantc.



CLAUSULA IV

Os' apparclhos geradores de elcctricidade serão accionados por
motor hydraulico, a g"az 01.1 a vapor.

A contractantc poderá, mantida, porém, para todos os effeitos
a sua plena responsabilidade, prover-se para illuminação publicl
de energia electrica, fornecida por terceiros, depois de approvado
pelo Governo o contracto que para esse fim celebrar e no qual o
terceiro se obrigará:

a observar as clausulas do presente coutracto que lhe forem
applicavcis ;

asujeitar-se á fiscalização da Inspectoría na parte que interessar
á muminaçáo ;

a,fornecer, si ao Governo convier1 nas mesmas condições esti
puladas COll1- a contractante, energia electrica para a illuminacão
publica por cinco an110S, além do termo do presente contracto ou,
no caso de rescisão oudesapropriacão, até IS de setembro de, 1945,
devendo-pertencer á contractantc os candelabros, lampadas, trans
formadores e canalizações exc1 usivamcnte empregados no forneci
mento de electricidade para a illuminação publica, ficando cIIa
obrigada a installar, por si ou por terceiro, dentro do prazo de
dons annos qneio (2 1/2), contados da data da approvação da
planta da primeira zona a ser illuminada por electricidade, uma
usina thermica de reserva, a gaz ou a vapor, com a capacidade de
-1.500 kilowatts, em condições de gatantir pelo .menos a íllunii
nação publica, e a augmentar essa capacidade logo qne o consumo
da illuininaçáo pnblica exceda de 5.000.000 de kilowatts-horas por
anuo, realizando este' augrncnto dentro' do prazo de mil anuo e
meio, a contar da data da approvação das plantas apresentadas
pela contractantc, nos termos da clausula IH, das canalizaçôes das
outras zonas designadas pelo Governo, cuja illuminaçáo determinar
o angmento.

Uma vez approvado o contracto com terceiro, as obrigações
acima só poderão Ser alteradas mediante prévia autorização' do
Governo.

Si.a contractantc não se aproveitar, porém, da dita permissão I

será obrigada a montar uma usina em condições de produzir a
energia electrica necessáriaá illuminaçáo, devendo submetter O pro
jecto respectivo á approvaçáo do Governo no prazo de tres mezcs,
contados do dia em que lhe for communicada a designação da pri
meira zona, e a concluir as obras dentro de 12 mezes, a contar da
data em que fôr -approvado o projecto referido; sob as mesmas
pena." estabelecidas lia clausula terceira.
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Si a contractantc, por si ou por terceiro, deixar de íustallar
a usina thcrmica ou não lhe augmcntar a capacidade, dentro dos
prazos respectivos, poderá o Governo impor -lhe a multa de 50001
por dia de demora) e passado seis mezes annullar o privilegio para
fornecimento de energia elcctrica para illuminação ,

CLAUSULA V

1\ energia elcctrica para a illumiuaçáo publica e particular será
fornecida sob a fórma de corrente alternativa monophasica ou mul
tiphasíca, com a periodicidade de 50 cyclos por segundo, no mi
nimo, podendo o Governo em qualquer tempo e de accôrdo com a
coutractantc estabelecer outro systema.

As lampadas de illuminação publica serão collocadas em serie
c deverão ser iustnlladas de modo que a extincção de qualquer uma
dellas não interrompa O funccionamento das outras.

A contractante é obrigada a pôr em pratica todos os melho
ramentos que a experiencia demonstrar serem applicaveis aos ser
viços de que se acha encarregada, tendo em vista os intuitos deste
contracto.

A canalização será subterranea :

a) na zona comprehendida entre as ruas de Sant'Anna, General
Pedra" Senador Pompeu, Conceição, Prainha e Acre) até o caes, o
littoral até em frente á rua da Lapa, o largo da Lapa e as Tuas Vis
conde de Maranguapc, Riachuelo e Frei Caneca, até encontrar a
rua de Sant'Auna ;

b) na Praca Onze de Junho, em toda a extensão do canal do
Mangue, na Avenida do Porto, lias ruas do Cattete , Marquez de
Abrantcs, Senador Verguciro, Paysandú, Guanabara e em toda a
Avenida Beira-Mar, até o extremo sul da enseada de Botafogo.

Fóra dos pontos acima referidos, a canalização será acrea, po
dendo o Governo, entretanto) para a illuminação publica, mandar
substituil-a por canalizações subterraneas nas ruas ele calçamento
aperfeiçoado. Para a illuminação publica, as canalizações serão
também subterraueas nas ruas das Laranjeiras) Voluntarios da
Patria e S. Clemente.

Por calçamento aperfeiçoado) para applicação da presente clan
sula, excluindo expressamente °de alvenaria orclinaria, entende-se
aquelle que, feito de parallelepipcdos de forma regular, naturaes ou
artificiaes.iou de capa bitumiuosa, repousar 'sobre leito de concreto
ou dc macadam, de 15 centímetros, pelo menos, de espessura, pcr~

feitamente comprimido por compressor mccanico, pesando no 'rui
nimo 10 toneladas.
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Uma vez estabelecida a canalização aubtcrranea em qualquer
zona, não será ahi pcrmittida a nenhuma outra cmpreza ou com
pa-nhia dependente do Governo o liso de .. caualizaçâo aérea.

CLAUSULA vt

Acontractantc aprcsentarú ao Governo) dentro de seis meles,
contados da data da assignatllra do presente coutracto, duas cópias
do plano 'geral da: rede de canalização de .gaz , "indicando a dirccçüo,
o diamctro c todos os detalhes possíveis sobre as canalizações, bem
assim a posição dos gazbmctro?, combustorcs c mais apparclhos dc
ílluminaçãó publica. Este plano será traçado em planta orgauizads
de accórdo coma planta cadastral, 11a escala de 1/2000 .

A 'coutracrante foruecerá regularmente ú Inspectoria Geral da
Illuminação plantas, na escala mencionada ou em outras que a 1n8
pcctoria exigir. de todas as modificações da .rcdc de canalizações a
gaz, com indicação dos logarcs occupados pelos combustorcs e mais
apparclhos da illuminaçáo publica, ú medida que essas modificacóes
se derem, afim de que o conjuncto represente , a todo o tempo, a
rêdc das canalizações existentes.

CLAUSULA.VIl

Dentro de Seis mczcsquc se-seguirem á approvaçâo da pri
meira zona a ser i.luniidada por clectricidade, a contractante entre
g-árá ao Governo duas plantas ger~cs de. toda zona c respectivas
canalizações collocadas ou em vi. de collocacao para a illuminação
elcctrica, bem como os logares' cxactos das lampadas c apparclhos
de illuminaçáo publica. '

Essas plantas serão feitas na escalade 1/2000 ou outras, nos
termos da clausula VI, e deverão sei: completadas por indicacôcs
c plantas parciaes fornecidas pela conrractante.ui medida que íor
fazendo mudanças OLI acrcscimos, afim ele que, reunidas á planta
primitiva, 'possa essa representar, em um momento qualquer, a
réde da canalizações existentes.

A contractantc eubmctterá á approvação.do Governoas mo
dificações que tiverem de. ser feiras nascanali:r.ações, hem assim os
projectos .da:..;; 'hlbrkas)lfsina3 ou qnaesqucr obras' que se tornarem
necessanas .
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A' contractante será permittído asscntar e manter,' em pontos
convenientes da cidade edículas de transformacão da corrente ele
ctrica, os quaes 'serão installados nos Togarcs 'e nas condições ap
provadas pela Inspectoria Geral da Illnminação e em que não em-
baracem o transito publico. ,

A' contractante será igualmente permittido construir e manter
no sub-solo das ruas e _ptaçaspub~iças, carnaras súbterrancaspara
o serviço c1ectrico de que trata este contracto. ficando.as suas di
mensóes e fórrnas.dependentes de appr.()"ação dessa Inspcctoria.

Todas as plantas que fo~cm sujeitas á approvação do Governo,
por forca deste contracto serão approvadae ou alteradas dentro do
prazo de 60 dias, depois de sua apresentação. Si, dentro deste
prazo o G~v.erno não avisar Ú coutractante que exige alterações, as
plantas serao consideradas como approvadas e a contractantc poderá
immediatamcnte iniciar as suas obras.

CLAUSULA IX

Dentro de tres mczcs a contar da data da assiguatura deste
contracto, a contractante submettcrú á approvação do Governo um
projccto para a construcção dc uma fabrica de gaz a construir-se
de accórdp com a melhor pratica moderna, neste ramo de indústria.

A jnstallação· terá ·ullla capacidade para produzir l pelo .menos,
180.000 metros cubicos de gaz por dia de 24 horas.'

A contractante concluirá todas as obras 'neccssarias ao funccio
namento da nova fabrica, dentro dc dous annos e meio da data.da
approvação das respectivas plantas pelo Governo, podendo este em
casa de demora, impor-lhe por essa falta uma multa de I :000$ por
dia que exceder do prazo, c, passando seis mezes, rescindir o pre
sente contracto ,

'Fica, entendido 'que, para o bom cumpnmento do presente
contracto, a contractante não' é obrigada a produzir em qualquer
dia mais do que exigir o consumo publico c particular, observando
o disposto na clausula X. .

A coutractaute construirá a nova fabrica de gaz, a que sc re
fere esta clausula, no terreno á beira do .Canal do Mangue, que é
limitado pelas ruas S. Christováo, Souza e Mello, Pedro Ivo, e Ave
nidas . do ~flngue e do Porto, mediante aforamento de 48: 000$
por anno, que será pago pela contractante ao Governo.

Nocaes ou molhe que oGoverno construirá, emfrento do
terreno, a contractaute iustallarápara descarga do seu carvão, oleo
e outros materiaes de gaz, appareJhos 'modernos ligados ao ,seu
deposito, atravessando a Avenida por um viaducto, apparelhos
estes que desde logo ficam pertencentes ao porto, porém, que serão
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mantidosçcouservados c accionados pela coutractantc, durante a
vlg'chda deste contracto, li tudo á sua custa.

Emquauto iiru} fõr construido o COles ou molhe, de que se trata
acilllâ, a cotítractante poderá, para effectuar a referida descargn, nti
lízar-sé do caesjá construido á margem direita do CallaldoMal1g11c;

O serviço _~c de~carga e movimentação de matcriaes será- feito
pela contractante e ~se'\li~ado pela Commissao do Porto, pagando
aquellu as taxas relativas a carga e descarga e conservação do port?,
nào _excedendo a despeza _total da que actualmentc ,faz a contra
ctantc caiu o mesmo serviço. ,Gosará) além, disso" de todas as 1'e
ducçôcs e vantagens que forem feitas á Estrada de Ferro Central
do Btàzi1. ..

i\. corítractaute será ,obrigada,. desde que assirllcl~tel~dá a Go
VGhlOC. tcuha avisado dentro de seis mezes, a contar dá datá da
assigúatura, deste contracto, a descarregar pelos 8CÜS.apparelhos ,
110 modo e nas condições que íorern posteriormente ajustadas, todo
o carvão da Estrada de Ferro Central do Brazil.

Será ainda obrigada' 'a coutractante a proceder com a maior
presteza á descarga dos navios que lhe forem consignados, a qual
PIoscgl1irá mesmo aos domingos, feriados e á noite, quando couve
mente.

CLAUSULA X

A contractante manterá as fabricas em serviço sempre appare
lhudas de modo a poderem produzir em 24 horas quantidade de
gaz:'C de... energia electrica que excedam de 15 %. Os .1'l~,txi1110S da
ptbdücçao, diária realizados no ~nno antenor 1 c consrnnra novas fa
bricas quando, a juizo do Governo, as existentes não forem susce
ptiveis de desenvolvimento.

As mesmas obrigações se entenderão em relação ':10 serviço de
elcctricidade ,

Para a apresentação do projecto, começo das obras e conclusão
da, fabrica quc .tiver. de ser construida pelo motivo acima; acon
tractante terá os prazos estipulados na clausula 1X, sob RS mesmas
condições de multa c rescisão.

CLAUSULA XI

A coutractante terá ,aviso prévio, com o prazo de 30 dias, para
eflectuar a ílluruinação que fór ordenada em qualquer ponto da ci
dàde oll.subur~ibs~ onde já exista a canalização necessária; ,seja a
gaz, seja a elcctricidadc; nOCáSO contrario, ou quando a canali
iâçâo já estabelecida náo seja sufíiciente, o prazo deverá ser de dons
a quatro mezes no maximo ,



CLAUSULA XlI

A contractanre fica .obrígada a remover á sua CUSÚ10S Iam
peões c lampadas já collocados, sempre que tal remoção fõr .requi
sitada como de utilidade ou convenicncia publica pela Inspectoria
Geral da Illuminação ,

Tambclll deverá a contractante remover á -sua custa as cana
lizações que se acharem em terrenos de propriedade particular,
quando sobre ellcs se tiver de edificar.

No caso de servirem de obstaculo a qualquer obra publica as
canalizações que se acharem collocadas, a contractautc devera re
movclas.e assental-as onde lhe fór determinado, de accórdo com
as indicações do Governo, e será indcrnnizada das dcspezas que
fizercomtal remoçãopela Prefeitura on pelo Ministcrio a qncper
tcncer a obra.

A contractantc cumprirá as prcscripçócs que o Governo, á vista
dc.rcquisiçóes da Prefeitura, impuzer para prevenir o damno que
O g..iz ou electricidade possam causar ás arvores plantadas nas Tuas
é passeios públicos.

CLAUSULA XIlI

O:gaz de illurninação será extrahido do carvãor turla, olco mi
neralou de qualquer outra. substancia capaz deproduzir gaz nas
condições estipuladas neste. contracto , _podendo a contractante
adaptar para o fabrico qualquer processo ou apparelho moderno,
conhecido e experimentado. A contractante obriga~se a cmpregw~
para a fabricação do gaz substaucias nacionaes, desde qne, a juizo
do Governo, se verificar a vantagem da substituição, comianto que
6 custo do gaz não seja maior do que o do fabricado com substancías
estrangeiras.

CLAUSULA XIV

o gaz será convenientemente purificado e isento de substan
cias estranhas que possam prejudicar a illuminação ou o seu mil
tonal.

A purificação far-se-ha com cal, per-oxydo deferro, materia·
Larning, ou quaesql1er outros corpos preferidos pela expcriencía,
segundo os methodos praticas mais -aperfeiçoados, de maneira
que.se obtenha sempre g~z rico de principias illuminantcs e inof
fensivo.
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CLAUSULA XV

O.gazteráo poder illuminante de 14 velas decimaes qnando
queimado em bico· Argaud-Carpenter, n. 2, typo adoptado pela
Municipalidade de Londres, e fica entendido que a vela. decimal
em questão corresponde ar.r r dá poder illuminante de umaIam-
pada Hefncr , . . .

Alampàda pentana de Vcruon-Harcourt ou o padrão Methven,
bem corno' outra lampada photometrica modelo, "pqderá ser regu-.
lada.e aferida sobre a base da larnpada Hefner e1;como. tal, ser
iguhlincnte 'etnpl:cgáda nas, medicôes vphotornetricás destinada á
determinação do "poderilluminante.

O'podcr calorífico do gaz será, no minimo, de 5.000, calorias
por métrocubico a 0° Co~ e 760 millimctros, com uma tolerancia
de lO c e apreciado nos calorimctros de ]l1nker. _ ._

Na illurninação publica continuará a ser empregado .0 bico Ra
tionaLdcrivado do bico Auer, actualmente em uso, devendo a sua
intensidade luminosa horizontal, que ficará sujeita á verificação da
Inspcctoria, ser no mínimo de 35 velas eflectivas ,° systema de bicos actualmentc em uso na illuminação publica
(Rational) poderá ser substituído por ontro, mediante accôrdo
entre o Govçruo e a contractantc. Si se verificar qualquer eco
nomia resultante da mudança, o Governo participará de metade
da mesma.

'OCOllSUllW dos ,bicos de illuminacão publicascrâ pago á razão
de ..95 litros de, gaz por bico e por. hora, .mantendo-se a capacidade
do rheometro actualmente.em uso. .

No caso .de scren}- empregados bicos de outros typos, o con-.
sumo será pago de accôrdo com o que fôr convencionado entre-o
Governo c a contractante.

Quando estiver em fuuccionamento a nova fabrica degaz,- a
pressão rninima nos encanamentos será de 30 millimetros durante a
noite e de co millimetros durante o dia.

Para se verificar a pressão, a' contractante será obrigada a
installar apparclhos registradores nos pontos da sua. réde de c311a11
zação que lhe forem indicados pela Inspectoria Geral da Iliurni
uacâo .'.° bico .Arg~nd-Carpenter.,n. 2, acima referido, consumira
normalmeure 142 litros de gaz por hora, queimando sob pressão
atmospherica normal. '

CLAUSULA XVI

l\ill~minaçãüpublicâ 'comprcli~üderá asruas, praças, pf.l'~s~
gcns, jardins, caes, pontes c accessorios extenores de todos 0'8'cdi-
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ficios publicas de qualquer natureza, e bem assim a illurninação fes
tiva que o Governo autorizar, a qual ficará subordinada a um hora..
rio especial organizado pela Inspcctoria da Illuminação, correndo
as despezas de installação por 'conta da repartição que requisitar o
serviço.

As horas de acccnder e apagar a )lltlmi:oação publicá, serão
fixadas pelo Governo no principiode cada auno . .

A Illuminaçâo elcctrica funccionará segundo o. horarip está
belecido pelo Governo. Este horario não poderá fixar tempo me
nor de 3.940 horas por lampada e por anno.

A contractante conservará o' riÜ~le'rodeaécendedores de g-az,...
devendo transmittir ao inspector geralda illuminaçáo, no .priJ;tGtpio
de cada trimestre, uma lista onde esteja indicada, além da residen
cia dos mesmos accendedores, o numero de larnpadas que cada um
tiver a seu cargo. ,.. , " .' ,"', ,.,'

A' disposição do inspectorgeral da illnminação deverâo achar
se seis acccndedores para auxiliar-o serviço da inspécção >

CLAUSULA XVII

Todos os combustores serão munidos de regulador de pressão
Giraud, cakulado para o consumo dosiactualmentc empregados
nos combustores de bico incandescente, ou' de outro qualqucrregu
lador que for approvado pelo inspector geral de illuminação.

Os .combustores serão collocados alternadamente nas xuas,
sempre que fôr possível; guardando as distancias e "alturas 'que o
Governo designar, de modo a obter-se o mais uniforme illumi
namento.

A contractante fica obrigada a fornecer á sua custa I > 000 can
delabros de tres c cinco focos para a illuminação publica, dos typos
que o Governo escolher , sendo incluídos neste numero os quevjá
se acham em serviço.

CLAUSULA XVIlT

. A illuminação publica P?r e)eetricid~de. será f,?rnecld.~,poX
meio de.Iampadasde arco c, so por excepçao, por meio de incan
desceucia.

Ao Governotica o direito de indicar o numero de Iampadas, a
especie ~ arco Ou incandescencia -, a intensidade luminosa, a
distancia entre os fócos, sua elevacáo sobre o chão.e.os reflectores
ou globos apropriados,
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CLAUSULA XIX

As lampadas elcctricas para illuminaçâo publica serão instal
ladas em scrics de arco fechado e do mesmo typo actualmcnte ada
ptado e approvado pelo Governo.

Caso o Governo deseje substituir o typo de lampadas a que se
refere esta clausula, fal-o-lia mediante accórdo com a companhia, e
havendo economia na substituiçüo, o Governo participará de me
tade della.

O C01).S11l1~O horario de energia elcctrica para cada typo de la111
pada adaptado na illuminaçáo publica será marcado' por watt-metro
padrão.

Este consumo será medido 'nas caualizações que alimentam as
lampadas.

A contractante obriga-se a fornecer todo o material.ca ter de
promptidáo o pessoal necessario ao respectivo serviço de conser
vação, reparo e substituição, sem embargo da obrigação que lhe
assiste de manter sempre um systerna de ílluminação perfeito c rc
gular.

Os postes e reflectores ou globos serão dos typos que o Go
verno escolher.

Os caryóes a empregar serão da qualidade mais apropriaqaa
funccionar com o typo de lampada adoptado, De cada um dos
typos adoptados depositará a contractante um exemplar na Inspc
etoria Geral da Illuminacão.

As lampadas incandescentes serão substituídas sempre ql.J~
assim O exigir a sua perda de .intensidade, a juizo da Inspectoria
Geral da Illuminação, á qual fica reservado o direito de 'verificar o
consumo de energia nas lampadas toda a vez que as circumstancias
O exigirem.

CLAUSULA XX

Desde que esteja terminada a nova fabrica, o preçodo gar. para
a jllumiuação, tánto publica como particular 1 será de eco.réis por
metro cubico até o consumo annual deIS.ooo.ooa de metros
cubic()s de gaz para todos os misteres. Quando o-consumo de um
armo exceder de IS:.OQO.ooo de metros cubicos, o.preço de metro
cubico de gaz baixará, a partir do armo seguinte, de meio real por
cada augmcnto de 500.000 metros cubicos, até -o limite minimo de
160 réis.

O augrncnto de consumo inferior a 5oa.ooo metros cubicos
será desprezado e o superior, até' I,OOO.Ooor dará c\ifcitq'~ re
duccáo de um real,



ACTüR DO POIlElt EXECCTJYO

o gaz fornecido por preço não superior ao limite mínimo lixado
nesta clausula, para outros misteres que nao seja a illuminação,
não"será computado para a reducçáo do preço do ga~ pàra a il~ll.mt~
~laçao .

Antes de terminada a nova fabrica, O preço do g<:tZ para tO,c\qs
os misteres será o g.uc ató a data da asslg'nattlra do presente con
tracto esnvcr em vigor .

CLAUSULA XXI

o consumo deenergia clectrica para a ilhuninacão será cal
culado em kilowatt-hora .

Ode energia para a ílluminação publica não será interior a
5.000.000 de kilowatts-horas por anuo e terá por base o \101':1

rio estabelecido para a ílluminaçáo a gaz, isto é1 3· 940 horas por
Iampadae por anno ~

O preço da energia clectrica para a illurninação publica serâ o
scgmnte:

No caso de consumo de 15.000.0000n mais de kilowatrs-horas,
por anuo, 150 réis por kilowatt-hora.

No de menos de 1.5.000.000 até 10.000.000, inclusive, 165ré,~
por kiíowatt-hora. .

No de menos de 10.000.000 até 7.000,000, inclusive, 175' réis
por kílowa tt-hora. . .

Nade menos de 7.000.000 até ;).000.0.00., inclusive, 185
réis por kilowatt-hora .

Durante o praeo de nove mezes, contado da approvação da
planta das caualizaçócs da primeira zona indicadaipélo Governo
para ser ílluminada por electrícidade e destinada :UQ" assentamento
dos canalizacôes e á collocacão dos focos electricos nos seus respe
ctivos postes, para o COp,8U010 acima previsto de 5.000.000 "de
kilowatts-horas por armo, o preço da elcctricidade para a" illumi
nação publica será, porém 1 de :280 réis por kilowatt-hora .

Caso a installacão não fique terminada cem condições de func
cionar durante o referido prazo de nove 111ezes, o preço de ]>ilo
watt-hora para a illumíriacâo publica será não obstante, de 1~5 réie
pOr kilowatt-hora , . .
. Até a approvacão da planta acima referida o preco será o qt)e
estiver mil vigor na' data da assignatura do presente Gpntràé,toi

Para a illuminaçâo particular q preço será de 285 réis flor
kílowatt-hora, máximo este que não será excedido' l11esmqc1cpris
de 15 de setembrode 19'5.
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CLAUSULA XXII

A contractantc 6 a unica responsavcl por. todas as 'perdas e
damnos provenientes de defeitos, quer nas canalizações por ella as
sentadas, gu.cr_~o fabrico de gaz e producção de-energia elcctrica ou
de' quaesqueroperaçõcs ou trabalhos que se acharem a seu cargo.
,No caso âé perigo imminente, devido a qualquer irregulari
dado no fornecimento da energia. electrica, a contractante poderá
interromper a illuminação electrica durante uma noite ou mais,si
.para esse caso tiver permissão da Iuspectoria Geral da Illuminação,
faz~lldo funccionar a illuminação a gaz; assim, tambem si a irregu
landa?e fór na illuminação a gaz, fará funccionar a illuminação
elecrríca.

CLAUSULA XXIII

. A InspectoriaGeral da Illuminação devera ser informada imme
diatamente p~la contractante de quacsqucf irregularidades' occor
ridas na- illuminacáo .

Si, .porém, ' fór caso de interrupção, a contractante deverá
tambcm dar prompto aviso á Repartição Central da Policia. Para
esse fim as fabricas, as estações de 'emissão de gaz ou de distri
buição de energia clectrica c" os demais pontos de serviço .serão
ligados por linhas telephonicas que convergirão para um ponto
central, ou, como fór mais conveniente ao serviço, com a ligação
directa com as duas repartições acima mencionadas e a Repartição
Geral dos Teleg-raphos.

Todas estas linhas serão independentes de quaesgucr outras
que, possam servir para fins diversos e serão ~stabelccldas á custa
da contractantc ou por contracto com terceiros, observadas as
prescripções que a respeito forem impostas pelo Governo.

CLAUSULA XXIV

Sempre que a contractante tiver de fazerexcavacõcs e levantar
calçadas' e lagedos das' vias publicas, quer para collocarcanalizações,
reparal-as, reuoval-as de qualquer forma, assentar e reparar appa
relhos nas .mesmas ruas, quer parfl eflcctuar nestas qualquer serviço
de ',derivação de gaz ou de energia eleçtrica para a illuminação
publica ou particular,_dará disso aviso com 12 horas de anteceden
cia, pelo menos, antes de começar os ditos trabalhos, á 'Prefeitura,
devendo ao mesmo tempo remetter-lhc a nota da 'extensão, díame-
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tI'O c espessura das canalizações que houver de collocar ou dos
postes e columnas.

A Inspectoria poderá prescrever á contraetante as medidas e
cautelas que julgar adequadas á hygiene e segurança publicas.

, Si, porém, taes ser v-iças tiverem por fim prevenir escapamento
perigoso de gaz, derivações nocivas de corrente electrica ou evitar
qualquer interrupção na illuminação publicá ou particular, pode a
mesma contractante proceder desde logo aos trabalhos-nccessarios,
dando parte da occurrencia á Prefeitura, dentro de seis horas, con
tadasdo começo das-obras, si o trabàlho tiver de ser' feito durante
o dia, e, no dia seguinte, si o trabalho tiver de ser feito á noite ou
em dia feriado.

Todas as despezas dc renovação de calcamentos e outras pro
venientes de trabalhos executados pela contractantc correrão por
conta desta, sendo a primeira executada 'pelo' empreiteiro que tiver
contractado a conscrvacao do calcamento da cidade com a Prefeitura
e na conformidade da tabella de 'preços que vigorar.

Para os trabalhos de derivação de gaz ou de energia electrica
para os edifícios e estabelecimentos particulares deverá proceder
alvará de licença da Prefeitura, pago pelo consumidor interessado

CLAUSULA XXV

A contractante.manterá o material da illuminação publica em
pertcifó estado de asseio e conservação, ficando obrigadaa renovar
a pintura e bronzeamento de postes.veolumnas, arandelas, candela
bros e lanternas, sempre que taes serviços forem necessarios ,

CLAUSULA XXVI

Haverá uma tarifa approvada pelo Governo para as obras que
tiverem de ser pagas á contractante por serviços de illuminação pu
blica ou particular que não possam ser executados por outros.

Além do custo do material estabelecido na tarifa, a contractante
terá o direito de cobrar mais 5, 10 ou 15°/uu juizo da Inspectoria
Geral da Illuminação, sobre os trabalhos, contarme a distancia do
logaronde elles tiverem de ser executados,' .

A contractante deverá apresentar á Inspectoria Geral da Illumi
nação, até ? dia 10 de janeirode cada anno, o projecto de tarifa, que
deverá 'vigorar durante esse anno,

A tarifa entrará em vigor 10 dias depois da data da approvação,
continuando até- essa data a vig-orar a tarifa anteriormente appro
vada,
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Quando a contractnute não apresentar em tempo o projecto ela
tarifa, sujeitar-se-ha áquella que fór org'1nizada pela Inspectoría
Geral da Illurninação, que vigorará durante todo n auno que se
f-lcf!l1lr .

Cl.A\jSULA xxvn

Todos OR apparelhos ql]e tiverem de ser collccados e os dcsti
nados a medir, tanto a producçáo e o consumo de gaz e energia ele
ctrica como a pressão e o poder illuminante, serão do systema. me
trico decimal.

Os medidores publicos e particulares serão elos typos que a
contractante jujgar mais conveniente e forem approvados pela 111
spectoria Geral da WU~11~q!l9ãQ, a cujo exame G. aferição ficarão su
jeitos, cabendo HUllbQIll a esta repartição a fiscalização do serviço,de
assentamento 'e substituição dos i11e~I110s.

l\.. contractante obriga-se a fornecer, assentar, ljgar,desligaf g
substituir gratuit41uente os medidores putllicos e particulares; bem
como zelar pela conservação delles, sendo de sua propriedade os que
por ella forem fornecidos.

O fornecimento, assentamento, ligação, desligação, substi
tuição e conservação dos medidores ficarão exclusivamente a cargo
deUa.

Os medidores qu~ tiverem de ser assentados deverão ser sub
mettidos á aferição e assentados dentro de seis dias, no maximo, a
contar da data em que o consumidor tiver prestado a garantia eleq!!C
trata a clausula XXXI, não podendo a contractante retiral-os sinão
nos casos de falta de pagamento de consumo dentro do prazo fixado
na clausula XXXIV, no de mudança dó consumidor e quando não
hou ver consumo durante seis mezes.

Os medidores actuaes, de propriedade dos particulares e do
Governo, serão substituidos gradalivamepJe dentro elo pr,!zo de
10 annos, a contar da data da a~8igllatur'a deste contracto ~ ,

A Iuspectoría da I!Iu1l1in'lçãQ, além da fjscaljl,ação que exer
ccrá para o bom funccionamento deste serviço, 'poQe:r4, por exi
g-encia de qualquer consumidor, fazer verificar Q medidor qne eP1
casa deste estiver collocado, sendo a contractante obrigada a sub
stituil-o, quando os qe~ gaz accusarem.erro de 2010 ou mais e 08
de, elcctricidade de 3 O!o ou mais.

No caso, porém, em que o erro ~eja inferior a e~ta~ porcenta
gens, correrão por conta do consumidor as despexas de verifi-
cação. . .

N o caso em que o consumidor se opponha á visita, nivelação
ou substituição do medidor peja contractante, esta poderá prival-o
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do fornecimento do gaz ou de energia electrica, não podendo tazel-o
sem prévio aviso á Iuspectoria Geral da Illuminaçáo .

A contractante poderá collocar reg-istros nas derivações' de g-az
011 de 'eleetricidade para os consumidores, de modo a pcrrnittir
interromper o fornecimento nos diversos' casos previstos neste
contracto .

CLAUSULA XXVlIl

A contractaute empregará sempre material de primeira quali
dade em todos os trabalhos arseu cqrgoe deverá conservar eI11
armazens e depositos, na fabrica, carvão, oleo e outros materiaes
necessários para a fabricação do gaz e ao serviço da illuminação,
de modo a poder, se~ renovação de supprimcnto, executar todos
os seus trabalhos durante o prazo de dous mezes, pelo menos, sob
pena do Governo adgpirir onde lhe convier p por conta da contra
ctante o material que faltar, c de multa, de accórdo com a clausula
XXXVII .

A matéria prima,p~rtencente á contractante, existente a bor...
do de navios surtos e ,1 descarregar TIO porto do, Rio de janeiro
Refá levada em conta dos depositas acima referidos.

CLAUSULA XXIX

A contractantc fornecerá á Inspcctoría Geral da Illunnuaçâo,
todos os annos, estatísticas do consumo de g-az para a illuminaçáo
publica e particular e dos productos e resíduos provenientes da fa
bricação e, da mesma maneira, fornecerá tàmbem cstatisticas rela
tivas ao serviço da illuminação electrica ,

CL.\USULA XXX

A coutractantc, na fórma dodisposto no ultimo pcriodorns. 9
e I I do art , 2° da lei n , 2.035, de :29 de dezembro de -19°8, go
zará isenção de direitos aduaneiros para, o material importado para
execução dos serviços deste contrato, inclusive 9 material de tO'1'~
servaçáo.

A contractantc gozará tambem do direito de desapropriação de
accórdo com as leis yis-entes i çmtrosim,a contractantc gozara
isenção de quaesquer impostos municipaes. . -
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CLAUSULA XXXI

Acon~ractallte é obrigada a fornecer. aos 'particulares" gaz para
qualquer mister e energia clectrica para, illurninação, em' qualquer
ponto da área privilegiada em quejá existir a1;~spectivacana~izaç,ão,
desde queo consumidor deposite, em garantla do consumo; uma
quantia calculada pela seguinte fórma :

Para o consumo de gaz 1 segundo, a 'capacidade do medidor,
em luzes, na razão de 5$1 papel, por luz.

Para o consumo de luz electrica, na razão de 2$500, papel; por
50 watts installados .

.A f{arantia'se re~uzirá"poré,l11,. a 28 por so.watts,quand,o'.a,
totalidade dos watts installados for Igual.ou supenor a 500.

Em qualquer .caso, a garantia, mininta será' de 15$, papel.
Todavia, nos seis primeiros mezes que se seguire~ á inaugu

ração.do.serviço de electricidade, essa obrigação só deve. ser effe
ctiva para os pedidos que hou verem sido feitos tres mezes antes, da
inauguração.

O consumo da energia electríca será determinado por medi-o
doresem cujos borncs a variacão de .voltagern não exceda a 5 % da
voltagem normal. .

, A voltagem normal não excederá de I2S volts nos borues .ín
ternos dos medidores 'com conductores a dous fios e de 250 volts
com conductorcsvdo systerna de tres fios, o que só poderá ser <).1::-,·
terado com permissão expressa da Inspectoria Geral da Illuminação,

A contractante restituirá aos respectivos donos a diâercnça
entre a ímportancia da caução prestada 11a vígencia do contracto
anterior e a fixada. de accõrdo com a:presente -clausula.

CLAUSULA XXXII

As despezas de canalizacáo suosxnana do gaz e de cn~igia ele
ctrica, entre as canalizacôes geraes e as entradas de predios, cor
rerão por conta da contractantc.

Todos os demais serviços ficarão a cargo dos. Interessados,
que poderão tazel-os executar pela contractaute ou por apparelha-
dores particql.ares~ leg'uh.nente autorizados , .,.

As canahzacoes ate os medidores e o assentamento destes de
verão ser feitos exclusivamente pela contractante, mediante preços
approvados pelo Governo . . .

Ascanalizacóes comprehendidas entre as entradas de predios
e os respectivos medidores serão assentadas a descoberto, demodo
a pcrmitrirem facil exame em qualquer occasião,
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o Governo expedirá as instrucçôes necessarias para a verifi
cação das canalizações internas e respectivos apparelhos.

A coutractaute fará imprimir. .instrucçôes e regras pnlticas;'para.
facilitar,a leitura dos medidores, sendo obrigada 'a entregar a cada
consumidor ..um exemplar.

Essas, instrucçóes. serão organizadas· pela Inspectoria Geral
da Illuminação o

CLAUSULA XXXIII

A contractante é' obrigada a providenciar sobre qualquer re
damaçãoque .lhe fór dirigida quantoá irregularidade nas canali
zaçõessubsidiarias, a que se 'refere a 'clausula anterior.

,1\ contractante tem o direitode cortar provisoriamente ou de
não ligar toda e qualquer installação que possa prejudicarao con
sumidor 'Ou á contractante, ou que não apresentar as condições
indispensaveis de isolamento e de scs-urança, prevenindo disso im
mediatamente a Inspectoria Geral da Illuminaçáo, que resolverá
corno de direito.

CLAUSULA XXXIV

o 0oy.crilo. náoscrá, .ein casQ.,algunl,-. r~sponsa\:~l pelo paga~
meuto dcf·guz.G 'de energia electrica fornecidos aos particulares.
Salvo ajuste em contrario, só o consumidor é .rcsponsavel por
esse pagamento.

A contractantc poderá privar do fornecimento de g·az e de
energia electrica ao consumidor que não.. pagar a sua conta no prazo
de 15 dias depois da apresentação o

A suspensão de fornecimento nayrexonerará, porém 1 osconsu
midores do..pagamento de sua divida, accrescida das despezas do
córte, si houver, a qual deverá ser satisfeita antes do consumidor
poder exigir novo fornecimento.vnem tão pouco impedirá que a
contractante proceda judicialmente contra o consumidor.,

CLAUSULA XXXV

Opagamcnto do gaz c da energia consumidos na iJlllminação
publicae nas repartições pnblicasfar-se-ha mensalmente, 'bem·assim
o do gaze energia elcctrica.consumidos pelos particulares',

, A importancia do consumo será paga.imetade em-moeda cor
rente; emetade ao cambio par.'

o Os.estabelecimentos de caridade cos de instrucçàopublica gO"
zarão do abatimento de 20 % no preço dogaz c da luz' electt'ica
que consumirem.
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A contractantc poderá fazer ajustes especiacs, que serão devi
danientc cscripturados, com estabelecimentos publicas e particulares
de g-rande consumo de g~z e energia c1ectrica, ou que o façam em
condições cspeciaes favoráveis á coutractante..

CLAUSULA XXXVI

A contractantc incorrerá na multa de 500 réis por lampada in
caudesceute ou combustor da illuminaçâo publica que for encontrado
com luz amortecida ou apagado nas horas em que devem estar
accessos, devendo accendel-os logo que disso tiver noticia o guarda
QU empregado encarregado desse serviço, e ficando salvo o caso de
força maior, reconhecido pelo Governo ..

A multa só terá lagar quando o numero de combustorcs ou de
larnpadas incandescentes, encontrados naquellas condições; exceder,
respectivamente, de .J c da totalidade de combustores ou lampadas
incandescentes.

Por cada lampada de arco; que durante as horas de illumi
nação, ficar com luz deficiente cmapa~ada) o Governo poderá
impor uma multa na razão do dobro do valor .do consumo da
quclla Iampada durante a noite.si o numero de Iampadas de arco
exceder de I "/o.da totalidade das lampadas de arco installadas.

CLAUSULA XXXVII

Pela iuobscrvaucia das clausulas deste contracto para as quaes
não sc tenha :omrnina~o pena especial, poderá C? Governo imp6r
multas de lOOS a 2:000S e o dobro nas reincidencias.

A interrupção total por uma noite da illuminação publica.
salvo casos de accidentes, greves e outros de força maior, será
motivo para rescisão do contracto, o que o Governo poderá de
cretar independentemente de acção ou interpellação judiciaria, se
não preferír proceder nos termos da primeira 'parte desta
clausula.

As multas serão descontadas no primeiro pagamento que o
Governo .tiver de fazer á contractante ou da importancia da caução
daque trata. a clausula XLI. Esse desconto, porém, não preju
dicará o recurso da contractante a arbitramento, versando, este,
não. sobre o quaniuni da multa, mas sobre a existencia da vío-
Iação que a tiver determinado. .
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Ao Governo cabe expedir o regulamento .necessario para a
fiscalização de todas as obras, assim como de todas as demais
obrigações do presente contracto.

A contractante contribuirá no_principio de cada semestre com
a quantia de 80:ooo~ para as despezas de fiscalização, fazendo
rccolhcl-a ao Thesouro Federal.

CLAUSULA XXXIX

No caso de desaccórdo entre o Governo c a companhia sobre
a intelligencia de alguma disposição deste contracto.iscrá a questão
decidida por arbitramento.

As partes interessadas louvar-se-hão no mesmo-arbitro, ou
cada.uma escolherá o seu, os qaaes, antes de tudo.ideverâode
sígnar o terceiro que será desempatador, se porventura os dous
não chegareni a accórdo,

Si os dous arbitres escolhidcspelos ihtere~sados nã6 accor
darem sobre a designaçãodo terceiro, deverá cada um apresentar
o nome de um outro e a sorte" designará entre clles o 'terceiro
arbitro:

Fica entendido que este não será obrigado a decidir-se por
um dos dous laudos, mas, se a questão versar sobre valores, não
poderá ultrapassar os limites fixados pelos arbitros.

CLAUSULA XL

o foro para as qucstóes que se suscitarem com a contractante
por motivo do presente contracto será O' da União, sendo 'o repre~

scutante da contractantc nesta Capital habilitado a receber pela
mesma qualquer citação, ainda mesmo a inicial para a propositura
da acção.

CLAUSULA XLI

A caução de 50: 000$, em titulas da Divida. Public~ Nacional,
continuará retida e é destinada a garantír a execução das 'condições
que ficam estipnladas, revertendo para o Estado 110. caso de cadu
cidade ou rescisão do presente contracto, devendo ser completada
sempre que por qualquer motivo soffrer alguma deducção ,
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CLAUSULA XLII

No caso deliquidação da contractantc, o serviço coutinuaráa
cargo dos administradores da .mesma , ernquallto·fór'cxecutad.0' de
accôrdo com todas as suas clausulas.

Caso Issonão se' dê', o Governo entrará na· posse ptovisoria
de todo o material e fará continuar o serviço de illuminação por ad
ministração ou por contracto, tudo porcontae risco da massa,
salvo se preferir indemnizal-à de seu material, tendo em vista neste
caso o numerode annos que faltarempara a terminação do contraste,
na fórrna da clausula XL V .

CLAUSULA XLIII

Findo o prazo do privilegio, reverterão para o Estado,sem
onusalgum.jüém dos candelabros) .1ampadas, transformadores c
canalizações exclusivamente -empregados no fornecimento de __ luz
electrica para a illuminação publica, todo o material de illuminação
a gaz, inclusive edifícios edemaisdependencias , tudo em perfeito
estado'de conservação, bem .assim os accessorios e sobresalcntes
qu~ se acharemem deposito para o custeio da- illuminação durante
dous rnezes.

As uespézas "de estabelecimento da uziua electrica1canaliza
çôes respectivas, postes, lampadas, apparelhos e todo O material
referente á ílluminação elcctrica serão escripturados de modo a
se distinguirem em todo o tempo das despezas referentes ao ma
terial do gaz.

CLAUSULA XL V

o Governo reserva-se o direito _de fazer substituir, quando
julgar conveniente, durante o prazo do privilegio, o serviço de
que trata o presente contracto, para empregar qualquer outro
systema de itluminação.

O servico substitutivo será contractado mediante concur
rencia. publica, _que só ,poderá ser .aberta ym anuo depois de
haver o' Governofeito sciente á contractante dessa sua .resolução.

Em todos os-casos.:a contractante terá preferencia, em igual
dade de condições, devendo usar desse direito dentro do prazo
improrogavel de 60 dias, 'contado daquclle em que sahir publi
cada no Diario Oificial a proposta preferida.



Esgotado o prazo, sem que a contractaute haja declarado ao
Governo que acceita o novo serviço nas condiçóes da dita pro
posa, fica entendido que e1la renunciou aoscu direito.de .prefe
re ncia,

Si "nao_ for celebrado com acontractanre O contracto para o
novo serviço, aquelle que a substituir devcl:á. indemnizal-» do
seu material da seguinte forma:

Diatinguir-sc-ha o maieriai do primeiro estabelccimeuto cdo
que houver Rido posteriormente -~ccrescido.:Dividir-se-ha o valor
do material do primeiro estabelecimento peloprazodo privilegie
c o valor do material que houver .accrescido, verificado nas rela
ções apresentadas ao C~overno, será por sua vez dividido pelo
numero de aunos que mediaram entrc O da respectiva applicação
c o fim do prazo do privilegio, desprezadas as fracçóes de .anno.
Obtidas assim essas quotas, o novo contractanre pagará tantas
quantos forem os aonos que faltarem para se completar o presente
contracto.

Si, porém, for preferida, para fazer o novo serviço dê illumi~
nação, a contractante actual, nenhuma indemuizaçâo lhe .será. feita,
'podendo, entretanto, continuar' ella a usar do material ,ql,le f9r
dispeusadbpor effcito. do .novo contracto, para', fornecimento aos
particulares que o .preferirem, até ,15 de setembro de 1945., ,_

Quer em' ,uma, quer em outra hypothese, todo o niateria] ti
que se refe;e a clausula XLIII reverterá para o Estado no dia 16
de setembro de 1945, sem indemnizaçáo alguma.

Desde que entre em,execução o novo contracto, ficará extincto
o privilegio concedido pelo presente. .

Acontract<lnte será. também indernnizada 'do carvão e do.ma
terial de sobrcsalcnte que existirem eni deposito' para"-o serviço de
illuniinação publica, s~gundo avaliação feita- por peritos, nomeados
pela contractante c pelonovo contractante para procederem ao res
pectivo inventario. Os pontos, sobre os quaes esses peritos não pu
derem chegar a accórdo, serão decididos por um arbitro nomeado
pelo Governo.

CLAUSULA XLVI

o valor do material do primeiro estabelecimento, a que se refere
a clausulaanterior, é o que foi fixado quando o serviço de illuminação
passou a' ser' feito pela actual contractantc, de accórdo CO!)l o con
tracto approvado pelo decreto n. 3.278, de 26de julho.de 1886.

,O valor do material accrescido ao do primeiro estabelecimento
será-fixado pelo Governo, á vista das, relações apresentadas :p€la;
contractantc, á medida que ofor collocando,
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As relações do material accrescido que não tiverem sido apre
sentadas até a data do presente contracto deverão ser submettidas á

approvaçâo do Governo dentro do prazo maximo de um auno .
As relaçôes que não merecerem approvaçáo do Governo serão

devolvidas com os necessarios reparos e se dentro de 3'0 dias, que
se seguirem á devolução, a coutractantc náo as tiver justificado, ou
substituído por outras que estejam de accordo com as rectificaçõcs
exigidas, não serão apuradas para o calculo das quotas.

Terminado o processo relativo a cada auno, .a Inspcctoria
Geral de nlun~inaçriO dará á contractante um certificado do valor
total do material co1loeado nesse anuo.

CLAUSULA XLVI!

A partir de 15 de setembro de 1937, o Governo poderá en
campar o presente contracto, indemnizando a contractante pela se
guinte forma:

Pagamento de uma 'quantia igual ao valor que tiver) liO, anuo
em que se verificar a encampaçao, o material da contractante, cal
culado esse valor pelo modo estabelecido 11a clausula XLV,

Este pagamento será feito ao cambio de 16 dinheiros por um
mil réis e no dia em que o Governo t0111a,1' posse do serviço.

Pagamento annual dos juros de 8 % sobre urna quantia igual
á que fór necessaria para completar o valor do dito material, fixado
nos termos da clansula XLVI,

Pagamento do carvão e do material de sobresalentc ql1C exis
tirem em deposito para o serviço de íllumiuação publica, seguudo
avaliação feita por peritos nomeados pejas partes,

CLAUSULA XLVIII

A contractaute poderá arrendar ou transferir a presente con
cessão, com todos os seus bens, direito, onus e vantagens, nos
termos deste conctrato, á The Rio de Janeiro Tramway, Li&mt
& Power Company Liniited, ou á outra em preza julgada idoiiea
pelo. Governo, a qual tomará a si' a boa, int-eira e fiel execução do
serviço,

Riode Janeiro, 18..c\e novembro de 1909..-],j'allcíscu Sá,
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DECRETO N. 7.6~9-1){~ 13 DE NQVE.\IBHD DE: 19:.)9

Autonza o connuctc de arrendamento da It êdc de Viação Cearense e bem assrm
a construcçno dc atguma» lhs estradas de ferro que a consnrucm.

o Presidente da República dos Estados Uni los do BraziJ, tendo
em vista as autorizações coníeridasnoe us. XI c XXIV, Iettra d, do
art. 16da lei n. ,.2 .050,_dc'" f de, dezembro de, 1908, c outrosím o que
requereram NO:ViS &,Port Sa'boya Albuquerque & Comp., actnaes arrcn
datarios das' cstra.ías de ferro de Baturité e Sobr-al, no Estado do Cea
ra, no sentido .de serem' os respectivos contractos rrunsferidcs á -8outlz
'Americcn Ratwa», Canstrucííon Companv Limíter, que para esse fim
apresentou uma proposta, decreta:'

Artig'b uníco. I"ICà o' ministro de Estado da Viação e Obras Publicas
autorizado, a contractar com a Souüt American RailJJJay, Construction.
Comtcnv, Linut«, o arrendamento de diversas estradas de ferro, consti
tuindo a rede de viação cearense, bem como a construcção de alguns
prolongamentos c ramaes das mesmas estradas, mediante -as clausulas
que com.este baixam assignadas pelo referido ministro. ,

Riode Janeiro, 18 de novembro de 1909, 88° da Independencia c
2l O da Republíca.

NILO PEÇA·NH.,\.

Francisco Sâ.

Clausulas a que 80 refere o decreto n. '(.669 desta data

o coutracto tcm como objccto :

1°. O arrendamento da rede de viação rcrrca cearensc, constitui
da pelasseguintes Iínhas :

a) ~ ~Estraq~de Ferro de ljaturíte, acmalmente em trafego.at6 a
'estação de Miguel Calmon, compreheudendo os ramaes da Alfandegn
e de Maranguape :

ll)- a ,Estradaclc 'Ferro dc Snbrulígualmcnte em trafeg-o ;
c) .o prolongamento desta estrada a partir da cidade de Ipú ate a

villa de Cratheus, á medida que tór sendo construido pelos respectivos
contrãctuntes e recebido pelo Governo na fórma do contracto a que se
refere o decreto n. 6-.734, de 14 de novembro de 19ü7 ;

d), o prolongamento, os ramaes e a ligação mencionados no numero
seguinte.

2°. A construcção e conclusão de construcção :
a) do prolongamento da Estrada de Ferro de Baturité, a partir do

seu actuaí ponto terminal na estação Migue: Calmon até a povoação de
\lacapá ;



000 AUTOS no PO])\~B EXECU'1'lVO

b) dos ramaes de Icó e de Crato da mesma estrada;
c) do prolongamento da Estrada de Ferro de Sobral, entre as pro

ximidades da villa de Cratcús c a cidade de Tbereaina ;
d) de uma linha ícrrea qna, partindo de Fortaleza OU.Dutra ponto

mais conveniente e passando pela Uruburetama, estabeleça a ligação das
estradas de ferro de Baturltc e Sobral.

3°. Fornecimento de material necessario para o completo estabele
cimento das referidas estradas. de ferro.

" ~ i«. S6111e~te depois de concluida a construcção da linha de. Mi
gu~l Calmon ao-Cratc.scra iniciada a de prolongnmentovdo pontode
bifurcação 'daqueUa, na conflucncia do Riacho dos Portos com ·0 rio
Salgado OH nas irnrnedíaçõcs desta' para Macapú.

S zO. A companhia poderá prolongar, á sua custa, o ramal da
Alfandega até o porto de Mucuripe e estabelecer ahi uma ponte de
embarque sob as condições que opportunamente forem estabelccldas pelo
Governo.

II

A rede de viação férrea de que trata a clausula precedente, incluindo
as estações, officinas, dcpositos c niais cdificios, dependencias e bem
feitorias, e todo o .materíal fixo c rodante assim corno o material em
serviço do almoxarifado, preciso para os differentes misteres de trafego,
e devendo corresponder "5 necessidades de um trimestre, reverterão
para ° dominio da União sem indemnizaçâo alguma, lindo o prazo de
arrendamento em 3' de dezembro de 1970.

nt
o. preço do arrendamento constará :

L Das seguintes contribuições sobre a renda bruta em papel moeda:

a) 5 Ofo da renda bruta até '2: 500$ por kilometro ;

b) 10 o/Q do excesso da renda bruta de 2 :.500$ a 4:0bo$'por kilome
tro :

c) IS °,/0 do excesso di! renda bruta de 4:000$ 4:500$ porkílome
tro .

'd) 20 % do excesso da renda bruta de 4:500$ a 5:00$- por kilome-
~; , " .

c) 25 % do excesso da renda bruta sobre S:O;,Yl$ por kílornetro.
i r . Da contribuição de 20%da renda liquida que exceder a ...•..

I .080:000$, papel, por anno .

IV

Para, os effeitos do contracto de arrendamenro são 'considerados:
1. Como capital:
Uma sommà inicial devidamente justificada pela companhia e

approvada'JJeIü Governo e as quantias autorizadas pelo, Governo.para
serem leva as a esta conta, na qual nenhuma quantia poderá ser incluída
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sem que preceda approvação do Governo e represente despeza por elle
previamente autorizada.

I I. Como renda bruta:
A sommade todas as rendas ordiuarias, extraordinarias e eventuaes

arrecadadas pela companhia.
III. Como despezas de custeio :

Todas as que forem relativas ao trafego das estradas de ferro, á
conservação ordinaria e extraordiuaria das linhas, edifícios e suas de
pendeucias, lt renovação do material fixo e rodante, ás resultantes de accí
dentes na estrada, roubos, inccndios, -scgnrc e de todos oscasos de força
maior; ás de administração na Europa, approvados pelo Governo, e ás
de fiscalização por parte deste.

IV. Como renda liquida:
A diflerençn entre a renda bruta e as despezas de custeio, augrnen

tadas das contribulções pagas pela companhia corno preço de arrenda
mento, nos termos da clausula precedente.

Determinar-ee-hn a extensão das estradas de ferro arrendadas, para
o .effeito de fixar a renda bruta médiakilornetrica, computando-se apenas
a distanciareal de centro de estação'inicial a ceutro de estação.terminal,
sem levar em conta os desvios nem as linhas duplas.

v

A tomada de contas para pagamento das contribuições eleque trata
a clausula l ll será feita por processo identico ao que vigorar para pa
gamento da garantia de juros.

S [O. No primeiro semestre de cada anuo a renda bruta arrecadada
será considerada provisoriamentecomo a metade da renda bruta annual ,

§ 2 0. A liquidação definitiva das contribuições devidas a Fazenda
Nacional. pelo arrendamento das estradas de ferro far-se-ha na tomada
de contas do segundo semestre de cada anuo, de accordo com a- renda
bruta de todo O auno.

~ 30
• Concluídas as tomadas de contas semestracs, a companhia

recolherá ao Thesouro Federal, no prazo de 10 dias, as contribuições de
arrendamento que tiverem sido apuradas.

VI

A companhia receberá as estradas de ferro e todas as suas depen
dencias por inventario, ao qual serão sempre accrescentados o material
rodante e obras novas levadas á conta de capital, c deduzido o material
irnprestavcl que for substituído, a juizo do Governo, lavrando-se termo
da entrega, do qual constará o competente recibo.

Findo o arrendamento" a companhia entregará as estradas de ferro
por esse inventario cem-as .modiíicacões que bouver ·so!l'rido durante
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() prazo do contracto. Serv irá o mesmo inventario para os .casos de
encarnpação do contracto de arrendamento e de occupacão. tcmporartn
pelo Governo.

VII

o Governo poderá cccupar temporariamente, na sua totalidade ou
em parte, a rede de viação Ierrea , objeeto deste contracto, mediante in
dcmnização mo superior á média da renda liquida dos periodos corres
pondentes no qutnqncnnío precedenteé occupacão ou nos annos anteri
ores, caso não haja ainda decorrido um qutnqucunío, 011 á medidu .da
renda liquida nos mezes anteriores. caso não haja ainda decorrida um
<lllno.

VJIl

o Governo poderà.Iazer a eucarnpação do contracto depois de 31 de
dezembro dc 1940.

A indernnização corresponderá, neste caso, a 25 % da renda liquida
médiaannual verificada no ultimo qnlnquennío, multiplicada pelo ml~lero

de annos que faltarem para a terminação do arrendamento, e mais o
capital fixado nos termos da clausula IV, deduzida dclle a competente
amortização, calculada pela formula

(I + 0,06) II -- J)
.\ 'c" -----

0,06

sendo A o capital primitivo, ,1 a dotação aunual da amortização e
a

no numero de annos do contracto e - a taxa ele amortização.
.\

Fica entendido que a presente clausula só é applicavelvaos casos
ordinarios que não abroga o direito de desapropriação por utilidade
publica q ue tem o Estado.

IX

o trafego das estradas não poderá ser interrompido, Sl}"O caso de
força maior. comprehendidas nestes as greves de operurios das estradas
por mais de I:) dias e as determinações do Governo.

A companhia obriga-se a admittir e manter trafego mutuo com as
empresas de viação férrea e fluvial c, bem assim, com a Repartição
(i.eral dos Telegrnphos, na fôrma das leis cidos regulamcutos em
rigor c de conformidade com as normas adaptadas na Estrada de
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Ferro Central do Brazil ; e a estabelecer percurso mutuo com as es
tradas de ferro, a que for applicavel, 'conforme as disposições adaptadas
nas Estradas de Ferro de Santos a jundíahy c Paulista, submettcndo os
respectivos accórdos á approvação do Cravemo.

Xl

o Governo conserva-se o direito de fazer executar pela companhia
ou por conta della, durante o prazo do arrendamento, . as alterações e
novas obras, cuja necessidade a experiencía haja indicado, em relação á
segurança publica c policia das estradas de ferro ou ao trafego.

X[[

A companhiaíica obrigada a augmentar o material rodante; em
qualquer época, desde que este se torne insufficiente para attender ao
õcscnvolviincnto do trafego.

xnt

Todas as indemnizações c despezas motivadas pela construcção,
conservação, trafego e reparação das estradas de ferro correrão, ex
cluslvnmcntc , sem exccpção, por conta da companhia.

XIV

A companhia obriga-se a cumprir as disposições do regulamento
de 2(j de abril de J 857, c bem assim quaesquer outras da mesma natu
reza que forem adoptadas para segurança c policia das estradas de
ferro, uma vez que não contrariem as presentes clausulas.

XV

A companhia éobrigada a conservar com cuidado. e durante todo
o tempo de arrendamento, e a manter em estado de preencherem per
feitamente o seu destino, tanto as estradas de ferro e suas dapendeu
cias como o material rodante, sob pena de multa ou de ser a conser
vação feita pelo Governo, á custa da companhia.

No caso de interrupção de trafego, excedente de 30 dias conso
CUtiVOfO, por motivo não justificado, o Governo terá o direito de ímpõr
uma multa por dia de interrupção igual á renda liquida do. mesmo dia
no anno anterior, e restabelecerá o trafego, correndo asdcspczas . por
çonta da companhia.



XVI

1\ companhia devera apresentar estudos para os trabalhos de açu
dagcm c irrigação, que forem determinados pelo Governo na zona pri
vilegiada de que trata a clausula seguinte, tendo prcfercncta em igual
dade de condições com outros concurrcntes para a execução das obras
respecti-vas, cujos estudos por ella feitos tenham sido approvados ,

XVII

Durante o tempo do arrendamento, o Governo nno concederá.ne
nhuma estrada de ferro dentro de uma ZOl1a de co kiloruetros para
cada lado do eixo das estradas arrendadas e na mesma dírecção destas.

O Governo, porém, reserva-se o direito, de conceder outros es~

tradas de ferro, que tendo direcçôes diversas, embora partindo dos
mesmos 'pontos daquella de que se trata, possam approximar-se destas. e
até.cruzal-as, .comtanto que dentro das respectivas zonas não recebam
generos ou passageiros.

XVIII

o Governo poderá fazer, depois de ouvida a companhia, concessão
de ramaes para uso particular, partindo das estações ou de qualquer
ponto das linhas arrendadas, sem que a companhia tenha o direito a
qualquer indemnízação, salvo si houver augrncnto eventual de despeza
de conservação.

Todas as obras definitivas ou provlsorias , necessárias para obter
neste caso a segurança do trafego, serão feitas sem onus para a com
panhia,

XIX

As tarifas serão previamente approvadas pelo Governo e não exce
derão aos preços usuaes a tempo de sua organização. Serão revistas
pelo menos de tres em tres annos a contar da data da approvação, si o
Governo assim ° determinar, tendo. príncipalmcnre em vista favorecer
a producção nacional.

As tarifas iniciaes serão as que forem approvadas pelo Governo
e-serão as mesmas pará toda a rêde, com applicação de uma tabella
diflerencial, segundo as distancias.

XX

Pelos .preços fixados nessas tarifas, a- companhia será obrigada-a
transportar constantemente, com cuídado.. exactidão e presteza, as
mercadorias de qualquer natureza, os .passagcíros e suas ba!;ragensi os
animaes domcstíeos c outros, e os valores que lhes,forem confiados,
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XXI

Não poderá a companhia arrendataria por si, agentes, empregados
ou interpostas pessoas exercer commercio ou fazer exploração indus
trial de quaesqucr productos transportados pelas estradas arrendadas,
sob pena de caduclda íc deste contracto.

XXI[

A companhia poderá fazer todos os transportes por preços ínfe
riores aos das tarifas npprova-las pelo Governo, mas, de modo geral e
sem excepção, quer em prejuízo, quer em favor de quem quer seja.
Estas baixasde preço se farão effectivas com ° consentimento do Go
verno, sendo o publico avisado por meio de aununcios afflxados nas
estações e insertos nos jornaes,

Si a companhia fizer transporte por.preço inferior aos das tarifas,
sem aquelle prévio consentimento, o Governo poderá applicar a mesma
rcducção a todos os transportes de igual categoria, isto é, pertencentes
a mesma classe da tarifa, e os preços assim reduzidos não tornarão' a
ser elevados, como no caso de prévio consentimento do Governo, sem
autorização expressa deste, avisando-se o publico com um mez pelo
menos de antecedencia.

As recccções .concedidas a indigentes não poderão dar lagar á
applícação deste artigo.

XXIll

Não haverá transporte gratuito nas linhas da rêde arrendada sinâo
para o pessoal em serviço e para objecto de serviço, para os materiaes
destinados á conservação das linhas, officinas c mais dependencias, e á
construcção dos prolongamentos c ramaes, para as malas do Correio
e seus conductores, e para o pessoal, encarregado pelo Governo, do
serviço de linha telegrapbjca e o respectivo material.

XXIV

o combustívelusado nas locomotivas das estradas será o carvão de
pedra. ,As novas locomotivas só serão acceitas, si tiverem ás caldeiras
apropriadas para esse combustivel; as existentes soffrerão as modifica
ções necessárias para o mesmo fim,

xxv

Sempre que o Governo entender, extraordinariamente, mandará
inspeccionar o estado das linhas, 'suas depcndcncias e material rodante.

'o representante. do Governo.será acompanhado 'pelo da arrenda
taria, e estes escolherão desde Jogo um desempatador, decidindo' da
sorte entre os dois nomes indicados, um pelo representante do Governo
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e outro pelo da arrendatária, CJSO não cheguem a um accórdo. Desta
inspecção se lavrará um termo, consignando-se os serviços a fazer afim
de assegurar a boa conservação das estradas e regularidade do trafego,
bem como fixando os prazos emque elles devem ser executados.

A arrendataria fica obrigada a dar cumprimento ao que, lhe for
determinado neste termo e -nos prazos estatuídos. Não o fazendo será
multada e novos prazos serão marcados pelo Governo.

Si dentro desses novos prazos, a companhia não der cumprimento
ao que houver sido determinado, o Governo mandará executar á custa
da companhia, dcscontan io o despendido-da caução de que trata a pri
melra parte da clausula LIV.

xxvt

A companhia obriga-se:
i", a exhibir, sempre que lhe for exigido, os livres de receita c

despezi do custeio das estradas e seu movimento, a prestar todos os es
clarecimentos e informações que lhe forem reclamados pelo Governo em
relação ao trafego das mesmas estradas, pela Repartição Federal de
Fiscalização das Estradas de FCtT9, ou quaesquer funccionarios della,
competentementeautorizados; c, bem assim, a entregar semestralmente
aqueüa repartição o relatorio circumstanciado dos trabalhos em cons
trucção e da estatística dotratejo. abrangendo as despczas do custeio,
convenientemente especificadas, e o peso, volume, natui-eza e qualidide
das mercadorias que transportar; com declaração das distancias.l1lélias
por ellas pejcorridas : da receita de cada uma das estações e da esta
tistica.dc passageiros, sendo es.cs devidamente classificatos, podenío o
Governo, qumdo entender conveniente, indicar modelo para as infor-
mações que a companhia tem de lhe prestar regularmente., ,

2°" acceítar como definitiva e sem recursos a decisão do Governo
sobre as questões que se suscitarem relativamente 'ao uso reciproco
das estradas de ferro, que lhe pertencerem, ou a outra crnpreza, ficando
entendidoque qualquer accórdo que celebrar não prejudicará o direito
do Governo ao exame das respectivas estipulações, e a modificações
destas, si entender que são offensivas .ao interesse da União;

3°, a submetter á approvação do Governo, no prazo de tres
mexes contados da assignatura do contracto, o: quadro dos, seus em
pregados e a tabella dos respectivos vencimentos, dependendo igu.al
mente qualquer alteração posterior de autorização e approvaçãcdo
mesmo Governo.

XXVII

Logo que a renda liquida exceder de 12 "!», o Governo terá o
direito de exigir a reãuccãc dis tarins de transporte,

Estas rcIucções se cffectuarãovprincipahnente- e.n tarifas differcn
ciaes.para os grau .Ies percursos c J11S .taritas dos generos destin.ídos á
exportação,
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XXVI![

',)(Jj'

Na época fixada para a ter-minação .da concessão, as .estmdas rle
ferro e suasdepcn.íenclas deverão -achar-se em bom_estado de conser
vação.

Si no ultimo quinquenuio da concessão das estradas, esta fOr des
curada, o Governo terá o direito de acçlicar a receita naqucllc serviço.

XXIX

Pela ccnstruccão das linhas férreas, a fornecimento de material
de que tratam os ns. 2e 3 da clausula .I"', o Governo pagará á com
panhia em titulas de 5 "l, Juros, ouro, ao armo, recebidos por el1a ao
par, a importancia que fór lixada nos estudos definitivos, approvados
pelo mesmo Governo, eleaccordo com a extensão fixada por este, não
podendo exceder de 33:000$, ouro, o preço máximo kilometrico.

XXX

A companhia poder! negociar, desde que seja a isso autorizada
pelo Governo, a totalidade ou parte dos titulas correspondentes ás
estradas de ferro a coustruir, depositando á disposição, do Governo. em
bancos, da praça qc Londres, de Paris e no ,Banéodo Bi'azil, nesta
praY'l;_.90~io do valor nominal dos titulos; neste caso deverãoos paga
mentes lhf ser feitos em .dinhéiró, na~ mesmas condições .de que,teriam
de ser em upolices, deduzindo, porem, 10 ~/,~ das respectivas contas.

Os juros pagos pelo Governo sobre os titulas emittidos por antcci :.:
paçâo serão debitados á companhia, sendo, porém, levados a seu cre
dit() os juros pagos pelos bancossobre os depositas eftectuados, na fórrna
do disposto na clausula V do decreto n . 6.944, de] de maio de 190B,

XXXI

No -preço máximo kilomerrlco estabelecido na clausula XXIX COll1
prebendem-sc não só a linha férrea propriamente dita, como tambémtodas
as obras de. arte definitivas, estações e desvios, dependencias, officinas,
depositas, linhas telegraphicas , cercas, material para' a insta Ilação do
trafego e bem assim o material rodantc- tu.ío de accórdo com os es
tudos definitivos e especificações que serão submcttidos pela companhia
á approvação do Governo.

A approvação elos estudos definitivos e especificações terá logar por
decreto.

XXXI!

E· concedido à companhia:
a) o direito de desapropriar. por, utilidade publica, na íórma das leis

em VÜrOl', os terrenos c bemfeitorias necessarios á construcção das es
tradas ;



DOR ,\(;TOS uo PODI·:n. EXE(:(JTIVO

b) a isenção dos direitos; de importaçãopara o.material destinado á
construcção das estradas c ao.respectivo custeio, durante o prazo do ar ...
rendamento.

Sendo Iederaes os serviços a.cargo da companhia está. ella isentado
pagamento de impostos estaduacs e municipacs.

XXXlIl

Os estudos definitivos das estradas a c mstruír poderão. .scr apre
sentados por secções de extensão não inferior a, 50 kilometros e serão
considerados approvados pelo Governo, si, .dcntro de 30 dias da, data,da
entrega dos mesmos, a repartição Federal incumbida ,<;la Iíscalização por
parte do Governo nada.houver delibera-lo.a respeito.

XXXIV
A companhia obriga-se:

i", a apresentar os estudos da primeira secção no prazo de quatro
mezes 'e os de todas as linhas a construir 110 de J o' rnezcs, contados
ambos esses prazos ela data da assignatura do contracto ; -

2Q

, a iniciar a, onstrucção da 1a secção até 30'dias' depois da appro
vação dos' estudos;

'3°, a dar aos trabalhos de construcção o.precfs» -impulso para que,
dentro do prazo de dous annos contados da -asslgnatura -docontracto,
fiquem -concluidos eentregues ao" trafego; com' o material correspon
dente, 'os 'primeiros reo kilomctros, devendo, outrosim, em cada' armo
que 'decorre~;' alem desse prazo, ser entregue ao 'trafe-go'nas'mesmas
condições trechos successivos de 120 kilometros ;

Paragrapho unicov A inauguraçãoda estação' deIguatúterá logar
dentro de' sels mezes, contados da asslgnatura do contracto e Da: linha
de ligação a de S. Francisco no prazo de um anno e .a.de ' toda' linha
no de dons' annos, contados da mesma data; ,

4°, a construir, no prazo de nove mczes da assígnatura do ~on
tracto, uma estaçâ i 110 ramal de Alfandega, na Estrada de Ferro·, de
Baturitc; junto ao ponto de desembarque no porto de Fortaleza, em
terreno nivelado e calçado a pàrallclepipedos ;

5°, a atacar os trabalhos de construcção da 'linha deCratcus· c
Thcrezína dessas duas extremidades.

XXXV

Os estudos .definitivos de cada secção constarão dos seguintes
documentos:

i". Planta geral da Iiuhae.um perfil longituâinal-com indicação
dos pontos obrigados de passagem,

O traçado será indicado por uma linha vermelha.e-continua sobre
a planta' geral, na escala de 14.000, com indicação dos raios de
curvatura e a configuração elo terreno, representadapor meio de.curvas
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de mvet equidistantes de tres metros, e bem assim em urna zona de 80
metros pelo menos para cada lado, OS' campos, rnattas, terrenos pedre
gosos, e sempre que for possível. as divisas das propriedades parti
culares', as terras- devolutas e as miuas,

Nessa planta serão 'indicadas ás distancias kilomctrlcas contadas.do
ponto de partida das estradas de ferro, a extensão dos alinhamentos
rcctos e bem assim a origem. a extremidade, o desenvolvimento, o
raio e sentido das curvas,

O perfil longitudinal será feito na escala de r/400 para as al
turas e de 1/4°0 para as distancias horizontacs, mostrando res
pecüvameute por linhas pretas e vermelhas o terreno lli1turalc-:-ls-pla
taformas dos cortes e aterros.

Indicará por meio de tres linhas horlzontaes, traçadas' abaixo do
plano de comparação:

I. As distancias kilometricas, contadas a partir da origem das es·
tradas de ferro;

11. A extensão e indicação das rampas c contra-rampas e a extensão
dos patarnares-;

111. A extensão dos alinhamentos .rectos, o desenvolvimento e
raio das curvas.

No perfil longitudinal, e.naplanta será indicada a posição das es
tações, paradas, obras de arte e vias de communicação transversaea.

2 Ir. Perfis transversaes na escala de 1(200 em numero suíflcientc
para o calculo do movímento de terras. -

3~ ,- Projecto de todas 'as- obras de-arte,. nccessarias para o estapele·
cimentada estrada. suas estações e. dcpencencías, c.abastecímento __ de
agua ás locomotivas, incluindo os tyPOS geraes que forcm.adoptados.

Estes projectos se comporão ele projecções horizcntaes e verticacs
e. de secções transversacs e Iongitudinaes, na escala de 1/200...

4~. As plantas de todas. as propriedade." que for uecessario adquirir
por meio de .desapropriação ,

5°. Relação das pontes, viaetllctos,. pontilhões e .boeiros, comas
principaes dimensões, .posição. na linha.. systema de construcção e.quan
tidade de obra.

6°. Tabella da .quantidàde das excavações.. necessarias para execu
tar-se o projecto, com indicação: da classificação provável e. também a
das distancias médias.dos transportes ..

7°, Tabella dos alinhamentos c' dos, seus .desenvOlvimentos, raios
das curvas, inclinação e extensão das declividades.

8°, Cadernetas autheutlcrs das notas das operações topographicas,
gcodesícas e astronomicas feitas no terreno.

9°. Tabella dos preçoscompostos e elementares, em que se ba
sear o orçamento.

10. Orçamento da despeza total do' estabelecimento da estrada di-
vidido nas seguintes classes:

I;' Estudos definitivos e locação' da linha.
U. Movimento de terras,
I1L Obras de' artes-correntes:
IV-~ Obras de artes 'êspedaes.
V. 'Su"líerstructura das pontes. .
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VI. Via permanente. .
VII. :Estações e ediíicios, orçada cada uma separadamente com os

accessorios. officinas c abrigos de machinas cde carros.
VIII. Material rodante, mencionando-se espccificadamcnte o nu

mero de Ioeomotivas e de vehiculos de todas as classes.
IX. Tc1egrapho clectrfco.
X. Administração, direccção c conducção dos trabalhos de con

strucção.
Xl. Relatório geral e memoria descriptiva, não sómenteidos ter

renos atravessados pelo traçado da estrada, mas também da zona mais
directamente interessada.

Neste relatório e memoria-descriptiva serão expostos com a pos
sivel cxactídão a estatstica da população e da producção, o trafego pro
vavel da estrada; o estado, a natureza e a fertilidade dos terrenos, sua
aptidão para as diversas culturas, as riquezas mineraes e florestaes, os
terrenos devolutas, a possibilidade e conveníencia do estabelecimento
de nucleos coloniaes, os caminhos convergentes A estrada de ferro, ou
os que convier construir e os pontosmais convenientes para estações.

XXXVI

Procurar-se-lia dar as curvas o maior raio possível. O' raio rninimo
será de ISO metros. _. _ _ . __ .
. As curvas dirigidas em sentidos _contrarias deverão ser, separadas
por uma tangente de 40 metros pelo menos. O trilho será Ele aço e
do peso del.25 kílogrammas por metro corrente.

/\. declividade máxima será de r, 8%
J limite que só será attin

gtoo em casos excepclonaes.
. A-estradaserA dividida em secções de serviço de locomotivas, pro

curando-se" em .cada uma dessas,-unlformízar as condições technicas de
modo aetfectuar o melhor aproveitamento da -força' dos motores.

As rampas, contra-rampas e patamares serão ligados-por curvas
vcrttcaes de raio e desenvolvimento convenientes.
. toda rampa seguida de contra-rampa será separada desta por um
patamar de 200 metros pelo menos; nos tunneis e nas curvas de pe
queno raio se evitará, amais possível, o emprego de: fortes' declives,

Sobre-asgrandes 'pontes, e viadnctos metallicos, bem como ,á entrada
dessas obrasv procurar-se-ha não empreaar curva de" pequeno raio ou
fortes .decltvídades, afim de evitar a producção de vibrações nocivas As
juntas e ás articulações das diversas peças.

As'paradas e estações serão de preferencia situadas sobre porção
da linha,em recta e de nivel, .

XXXVi!

. A estrada será de via singela, mas terá 08 desvios e linhas auxi
liaresque forem necessarios para o movimento .dos trens.

A distancia entre as faces internas dos trilhos será de rlU,oo.
As dimensões do perfil transversal serão sujeitas a approvação .do

Governo. -
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As vallctas Iougitudinaes terão as dimensões c declive neccssartos
para dar prompto escoamento ás aguas .

A inclinação dos taludes, dos cortes C aterros será fixada em vista
ela altura destes c da natureza do terreno,

XXXVIll

Nos tunneis, como nos viaduetos íníeriores; deverá haver umiutcr
\'R110 livre nunca menor de 1,50 de cada lado dos trilhos,

Além disto haverá, de distancia em distancia, no interior dos tunncis
nichos de abrigo.

As aberturas dos poços de. construcção e ventilação dos tunneís
serão guarnecidas de um parapeito de alvenaria de donsmetros de al
tura, e não poderão ser feitas nas vias de corumunicação existentes.

XXVIX

A companhia empregará materiaes de boa qualifadc na execução
de todas as obras e seguirá- sempre as preacrtpções da arte, de modo
que obtenha construcções perfeitamente sólidas.

O systema e dimensões das fundações das obras de arte serão fixados
por occasião da execução, tendo em attenção n natureza do terreno e as
pressões supportadas, por accordo entre a companhia e o Governo.

A companhia será obrigada a ministrar 0$ apparelhos e o pessoal
nccessarios ás sondagens c fmcamento de estacas de ensaios, etc.

XL

A companhia construirá todos os eouicios e uependcncias neces
sanas para que o trafego se eüectue regularmente e sem perigo para a
segurança publica'.

As estações conterão sala de espera, bilheteria, accomrnodações para
o agente, armazens para mercadorias, caixa de agua, latrina, mictório,
rampa de carregamento c embarque de anirnaes, balanças, relógio
Iarnpeões, desvios, cruzamentos, chaves, sígnacs e cerca.

As estações e paradas terão mobilia apropriada.
Os edificios das estações e paradas terão do lado da linha uma pla

taforma coberta para embarque e desembarque dos passageiros.
Asestações e paradas -terão .dimensões de accórdocom.a -sua íru

porrancia,
"O Governo poderá exigir que a companhia faça nas estações e pa

radas os augmentos reclamados pelas necessidades da lavoura com
mercío e industr'ia .

XLI

o trem rodante se comporá de locornotívas, alírnentadores (ten
ders) e' carros de-primeira e segunda classes para. passágeiros, de
carros especiaes para o serviço do Correio, vagões de mercadorias in-
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clusivc os de gado, lastro, freio c, finalmente, de carros para couduc
ção de ferro, madeira etc. indicados no orçamento approvado ,

Todo o material será construido comas melhoramentos e commodi
dades que o progresso houver introduzido no serviço de transportes por
estrada de ferro, segundo o tyP() que for adaptado de accórdo com o
Governo,

O Governo poderá prohibir o emprego de material que não pre
encha estas condições.

A companhia deverá fornecer o trem rodante proporcionalmente á

extensão de cada uma das secções em que se dividir a estrada e que,
a juizo do Governo, deva ser aberta ao transito publico, e si nesta sec~

ção o trafego exigir, a juizo do fiscal por parte do Governo, maior nu
mero de locomotivas, carros de passageiros e vagões do que proporcío
nalmcnte a ellas cabiam, a companhia será obrigada, dentro de seis
mezes, depois de reconhecida aquella necessidade por parte do Governo
e della sclente, a augmentar o numero de locomotivas, carros de passa
g'eiros, vagões e mais material exigido pelo fiscal por parte do Gover
no, comtanto que tal augrnento fique dentro dos limites estabelecidos,
no primeiro período desta clausula,

A companhia incorrerá na multa de 2:000$ a 5:000$ por mcz de
demora além dos seis mezes que lhe são concedidos para aug-mento elo

'trem rodante acima referido,
E si, passados seis mezes mais além do fixado para o augmento,

este não tiver sido feito, o Governo fornecerá o dito augmento de ma
terial por conta da companhia,

XLI!

.:.\ companhia entregará ao Governo sem indernnização alguma,
logo que inaugurar o trafego de cada secção das estradas, uma das 1i
nhas telegraphicas, que é obrigada a construir, em toda a extensãodas
estradas, responsabilizando-se ella pela guarda dos fios, postes e appa
relhos cletrícos pertencentes ao mesmo Governo,

XLIII

E' livre ao Governo em todo o tempo mandar engenheiros de sua
confiança acompanhar os estudos e os trabalhos da construcção afim de
examinar si são executadas com proficiencia, methodo e precisa acti
vidade .

XLIV

Si durante a execução ou ainda depois da terminação dos trabalhos
verificar-se que qualquer obra não foi executada, conforme as regras de
arte, .o Governo poderá exigir da companhia a sua demolição ou 1'e
construcção total ou parcial, ou fazel-a por administração á custa da
mesma companhia,
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XLV

913

Um annodepois da .tenninàçro dos trabalhos, aeompaúhia en
tregará ao Governo uma .planta cadastral de toda a estrada, bem corno
uma, relação das estações e obras de arte e um quadro demonstrativo
do custo da mesma .estrada , -

De toda e qualquer alteração ou acqulsíção ulterior será também
enviada planta no Governo.

XLVI

Aypi',0\'ad9s'os estudos definitivos de todas as estrada~,,-sei-á' fixado
o preço médio kilometrico , de accordc com as seguintes subdivisões:

ct) trabalhos.' 'prelirninares ;
b) movimento de .terras:
c) obras de arte correntes:
d) o1;>1'as de.arte especiaes;
e) via permanente; , .
J) _estações, 'ed.ficios e instaIlações 'do trafego;
gJ ccrcádellnhas :
~). linhas' e apparelhos telcgraphícos;
1) material rodante, cujo total não poderá exceder o fixado na

clausula XXIX.

XLVII

NlI. conformidade do prescripto na clausula anterior serão feitos á

companhia pagamentos mensaes .dos trabalhos executados, mediante
'avaliações provísorlas effectuadas 'pela Repartição Federal de Fiscali
zação.das Estradas de Ferro. Antes da approvação dos estudos deflni-'
tivos de todas as estradas as avaliações provisorias serão feitas, segundo
os estudos definitivos dos trechos approvados, respeitado o disposto na
clausula XXIX.

Será pago tamb em, a titulo provisório, todo o material importado
do estrangeiro pela companhia, depois de descarregado e ncccito.

XLVII

Os pagamentos provisoríos de que trata a clausula aI1têr-iorsefã,9
feitos por medições lineares pelo eixo da linha de cada um elos servi
ços especificados na clausula XL VI, ele nccórdo com a tabella abaixo,
que determina no preço' Jdlometrico da linha as porcentagens que, para
a formação desse preço, cabem a cada uma das subdivisões, especifica
das na referida clausula

ct) trabalhos preliminares.-..... ,-.. , .....• ','
b) movimento de terras .. " ;. , ...•.', .•.. , .•
c) ~ obras de arte correntes, , . , .

Poder Exccutlvo-, 1909 - VoI. l l ,
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d) obras de arte especiaes .
e) via permanente ' , ..•..
f) estações, cdíficios e installações do trafego
g) cerca de linha .
/l) linhas e apparelhos telegraphicos .......•
i/ material rodante .

XLIX

As differentes linhas a construir ficarão divididas em secções, con
forme determinar a Repartição de Fiscalização das Estradas de Ferro.
Terminada uma secção, fará essa repartição, no prazo maxímo de 6c
dias, correr o alinhamento e nivelamento, -de fórma a se levantar o ca~

dastro exacto da linha e se verificar si foram attendidos os limites e
condições technicas, fixados neste contracto, e proceder ao exame COm
pleto da linha ferrea, via permanente, obras de arte, estações, edificios,
linhas telegraphicas, material rodante, etc., afim de ser acceita pelo Go
vemo e effectuado pagamento definitivo. Caso não seja pela fiscalização
cumprida no prazo acima estipulado esta disposição, fica entendido que
a referida secção se entendera acceitapelo Governo, sendo effectuado o
respectivo pag·amento definitivo.

L

A conservação das secções concluidas correrá por conta da com
panhia, comoconstructora das obras, ate que esteja acceita toda a estrada
de ferro c entregue ao trafego provisorio, mediante autorização do Go
verno, de accórdo com o horario proposto pela companhia e appro
vado pelo mesmo Governo.

LI

A constructura das obras não poderá ser interrompida, e, si o for
por mais de tres mezes, salvo caso de força maior, a juizo do Governo,
caducará de pleno direito, independente de interpellação ou acção ju..
dicíal , o presente contracto, perdendo a companhia a caução de que
trata a clausula LIII

Paragrapho unico. Pica entendido que a caducidade do contracto
relativo á construcção determinará, ipso jacto, a do contracto de arren
damento, sendo indemnizada a companhia arrendataria, de accórdo com
a clausula VIII.

LIl

Si no prazo marcado na clausula XXXIV para a construcção das
estradas de ferro, que fazem o objecto desse contracto, ellas não estive
rem terminadas, a companhia uagarà pelo excesso de prazo as multas de:

100$ por dia até quatro mezes ;
20::$ por día de quatro a oito mezes ;
500$ de oito mezes em deante,
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LII[

Para garantia da fiel execução do contracto serão mantidas pela
companhia as cauções prestadas pelos arrendatários das estradas de
ferro de Baturité e Sobral, 11J fórma dos respectivos contractos re
tendo-se 116m disso, em cada pagamento, SQ/M que ficarão igualmente
depositados como caução no Thesouro Federal.

Estas cauções não vencerão juros si forem feitas em dinheiro.

LIV

Verificada a fiel execução do contracto de construccão, será
entregue â companhia, por occasião do ultimo pagamento definitivo, a
caução depositada no Thcsouro Federal para garantia do mesmo con
tracto, com excepção da importancia de 500',000$, em dinheiro ou apo
Iices da divida publica, que continuará detida como garantia ria exe
cução do contracto de arrendamento.

LV

1\ fiscalização das estradas e de todo O serviço a cargo da COlU
panhia serà incumbida á Repartição Federal de Fiscalização das Estradas
de Fefro, ou a quem a todo O tempo o Governo resolver confial-a,
devendo a companhia entrar annualmente para o Thesouro Federal
com a quantia de 50:000$ por semestres adeantados para as respectivas
despezas.

LVI

Ficará a companhia constituída em mora ipsojure, e obrigada por
isso ao pagamento do juro de 9% ao armo, si não pagar dentro de
dez dias das tomadas de contas as quotas de arrendamento de que
trata a clausula III ou si não pagar, dentro de dez dias do inicio do se
mestre, a respectiva quota de fiscalização estipulada na clausula prece
dente, ou si não pagar dentro de dez dias da entrega da guia de reco
lhimento as multas .que lhe forem impostas de accordo com o contracto
celebrado nos termos deste decreto.

LVU

Pela inobservancia de qualquer das presentes clausulas para a qual
não se tenha commínado pena especial, poderá o Governo ímpór multa
de 5bO$ até IQ:ifvCJ$ e o dobro nas reincidencias,
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LVIII

A. 1'.:,11a bruta da co.npmhia c as cauções de que trata a clausula
LIV respondem pelo pagamento das contribuições e multas estipuladas
no contracto.

No caso de atrazo, o pagamento das contribuições c multas será
cobrado exclusivamente nos termos do art. 5'2, Icttras b e c, parte V,
do decreto n. ~og4, de 5 de novembro de IUç>8.

LlX

Si, decorridos os prazos fixados no contracto, não quizer o Co
vemo prorcgaí-os, poderá de pleno direito declarar caduco o mesmo
contracto, independente de iuterpeliação ou acção judicial, perdendo a

ompanhia a respectiva canção.

LX

A companhia não poderá transferir o contracto de construcção de
arrendamento ou parte delle, sem prévia autorização do Governo, sob
pena de caducidade, na forma da clausula precedente; sendo-lhe,
porém, facultativo organizar uma companhia e'11 Londres para o fim de
exploração da rede constante do presente contracto.

A essa companhia será applicada o disposto na clausula LXII.

LXI

No C,lSO de desaccórdo entre o Governo e a companhia sobre a
intelligencia das presentes clausulas, será esta decidida por arbitres
nomeados um pelo Governo e outro pela companhia.

LXII

A companhia, organizada de accórdo com as leis e regulamentos
em vigor, terá representantes o domicilio legal na República.

As duvidas aLI questões que se suscitarem entre clla e o Governo;
ou entre ella c os particulares, extranhos á intelligcncla das presentes
clausulas, serão resolvidas de accórdo com a le.gislaçüo brazileira e
pelos tribunaes brazilelros ,

LXI![

A companhia terá preíerencta para a coustrucção de sons prolon
gamentos e ramaes, em igualdade de condições com outrosconcorrentes,
durante o prazo do contracto.



.-\CT08 DO POD sn EXECUTIVO

LXIV

917

Ficam substituídas pelas condições -constantes das clausulas prece
dentes as do contracto de arrendamento da Estrada de Ferro de
Sobral, celebrado em 25 de setembro de 1897. e as do contracto ana
logo relativo á Estrada de Ferro de Baturité, á que se refere o de
creto n. 2.836, de 17 de março de 1898.

LXV

o presente decreto ficará sem cüeíto si dentro de 30 dias contados
da sua publicação deixar de ser assígnado pela companhia ° respectivo
termo de contracto,

Rio de Janeiro, 18 de novembro de IgOg.- Fraucisco Sá

DECRETO N. 7.670-lJE 18 DE NOVEMBRO DE 1909

Approva os planos e orçamento na ímportancta de 6;027$536 da «Manáos Harbour ,
Limited, para execução das obras de nccrcscuuo , aterro e calçamento do muro
existente entre a linha do COles que passa pelos fundos do anuazctnn. 7 e frente
cip de n. 9 e do trapiche «Quinze de Novembro».

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazi!,
attendendoao que requereu a Manàos Harbour, Limiied., devida
mente representada decreta:

Artigo unico. Ficam approvados os planos e orçamento na
importancia de 6:023$536, que com este baixam) rubricados pela
Directoria Geral de bras e Viação da Secretaria de Estado da
Viação e Obras Publicas, apresentados pela Monàos Harbour, Li
m~ted, para as obras de accrescimo, aterro e calçamento do muro
existente entre a linha do caes que passa pelos fundos do armazem
n. 7 e frente do de n. 9 e do trapiche ( Quinze de Novembro » ; de
vendo a referida despeza ser levada á conta do capital daquella com
panhia, na fórma do respectivo contracto.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1909, 88° da Indepen
dencia e 21' da Republica.

NILO PEÇANIIA.

Francisco Sá.
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DECRETO N. 7.671 - DE 18 DE NOVEMBRO DE '909

Apprcva o projccto do melhoramentos para a otoctríücaçac ela Estrada ele Ferro
do Corcovado.

O Presidente da Repnblic3. dos Estados Unidos do Brazil,
attendcndo ao que requereu a The Rio de Janeiro Tramway ,
L~ght and Power Company, Liniítcd.. decreta:

Artigo unico. Fica approvado o projccto dos melhoramentos
a executar para a electrificação da Estrada de PeITO do Corcovado,
apresentado pela The Rio de Janeiro Tranuvay, Li~th and Power
C01npany, Limíted, de accórdo com a clausula 'n do decreto
n. 7,480, de 29 de julho de 19°9.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1909, 880 da Iudcpen
dencia e 21 0 da RepubJica.

NILO PEÇANIIA.

Francisco Sá.

DECRETO N. 7.672 - DE 18 NOVE'lTIRO Dl' '909

Crên no Mtntstcrio da Agrtcuttura , Industrta c Commcrcío a Dircctor!a de Meteo
rologia c Astronomia.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização coutida no decreto legislativo n , 1.606, de
'9 de dezembro de '906, decreta:

Art. l°. E' creada na Ministerio da Agricnltura, Industría e
Commercío uma Directoria de Meteorologia e Astronomia, a qual
terá especialmente por obiecto:

§ 10, Promover o conhecimento da climatologia geral do paiz,
publicando boletins trimestraes e annuaes, bem como mappas e
díagrammas climatologicos, resumindo as observações feitas na
rêde de estações nacionaes.

§ 2°. Estudar as occurrencias das chuvas e das seccas e o
consequente regimen -das estiagens e cheias de rios, fazendo pcs~

qnizas no sentido de collaborar cfficazmente na solução dos pro
blemas de abastecimento de aguas ás regiões seccas.

§ 3°. Fazer a previsão do tempo e dar os avisos maritimos e
agricolas, baseados nas observações locaes e nos despachos telegra-



AC-rOR no PODEn EXECUTIVO 9j9

phicos, noticiando a formação e marcha das depressões, ondas frias,
tempestades, etc,

§ 4'. Estabelecer os diversos typos de tempo nas zonas da Re
publica, meteorologicamente distiuctas umas das outras.

§ 5'. Organizar e dar publicidade á carta diaria do tempo,
bem como das previsões c avisos aos navegantes e agricultores.

§ 6°, Fazer todas as observações astronomicas, geodesicas e
de physica do globo, uteis em geral e com especialidade ao Brazil.

§ 7°. Determinar as posições geographicas dos principaes
pontos do território e executar quacsquer trabalhos geodesicos que
possam, ser utilizados para organização do mappa geographico da
Republica.

§ 8°. Regular os chronornetros dos serviços publicos, assim
como dar a hora mediante o signal convencionado.

§ 9°, Transmittir diariamente o signal do meio dia á Repar
tição Geral dos Telcgraphos e á Estrada de Ferro Central do
Brazi!.

§ 10. Publicar os respectivos trabalhos, bem como um an
nuario, contendo dados e informações nteis relativos á astronomia,
meteorologia, physíca, chimica, geographia e estatística, além das
publicações avulsas que forem julgadas de interesse para sciencias
astronornica, geodesica e meteorologica.

Art. 2°; Para a execução dos serviços a seu cargo a Directoria
de Meteorologia e Astronomia comprehenderá:•a) um Observatorio Nacional.

b) tantos observatorios regionaes ou estações de primeira
ordem quantos forem os districtos agrícolas CÚJ. que se dividir o
paiz ;

c) cstaçóes de 2" ordem;
d) estações de 3' ordem.
Art. 3'. O Observatorio Nacional é a repartição á qual in

cumbem a direcção, a colleccão e a publicacão das observações me
teorologicas e astronomicas 'do paiz , comprchcudendo:

a) A administração geral da Directoria de Meteorologia c As-
tronomia, com:

I director ;
I secretario-bibliothecario ;
3 escreventes;
I mecanico;
2 ajudantes de mecanico;
1 aprendiz mecanico ;
I zelador;
2 serventes.



920 AC'l'08 DO PODER EXECUTIVO

b) Secção de Meteorologia e Physica do Globo, com:
I chefe de secção;
3 assistentes de I a classe;
:2 assistentes de 2 a classe;
4 assistentes de 3<1. classe.
c) Secção de Astronomia e Geodesía, com:
I chefe de secção;
2 asssistentes de Ia classe;
2 assistentes de 2<1. classe;
2 calculadores;
3 guardas-manobras.

Art. 4'. O observatorio regional é um centro subordinado ao
Observatorio Nacional , para a direcçáo e collecçáo das observações
decerto districto agrícola, incumbindo-lhe especialmente:

a) fazer todas as observações exigidas pelo Codigo Interna
cional para as estações de primeira ordem;

b) centralizar todos os tclegrammas de previsão do seu dis
tricto, com cujos elementos o respectivo chefe construirá a carta do
tempo e fará a consequente previsão ; .

c) transmittir ao Observatório Nacional e as partes interessadas
os avisos relativos á previsão do tempo;

d) centralizar igualmente as demais observações feitas c tabu
ladas nas estações subordinadas, remettendo , em cada mez, ao
Observatorie Nacional os quadros relativos a todas as estações do
districto, inclusive o observatorio regional.

Paragrapho unico. Em cada observatório regional haverá:
! chefe;
i ajudante;
:2 até 4 assistentes de 3a classe, conforme o numero das esta

cões do districto.
> Art. 5'. Estações de 2' ordem são aquellas onde são effe
tuadas observações completas e regulares dos elementos meteorolo
gicos usuaes J como pressão barométrica, temperatura e humidade
do ar} vento, nuvens, chuva, hydrometeoros, etc., tendo cada
uma:

observador;
ajudante.

§ ,'. Ao observador compete:
a) fazer fielmente todas as observações que tiverem sido indi

cadas nas instrucçóes expedidas pela directoria ás horas regula
mentares, lançando-as immediatamente na caderneta apropriada e
transcrevendo 08 dados, depois de corrigidos; no registro especial,
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de onde serão extrahidos os quadros de resumo, que serão enviados
ao observatorio regional do respectivo districto, no começo de cada
mez, sem prejuizo do quadro geral annuo, remettido no começo do
mez de janeiro de cada anuo ;

b) remetter diariamente, logo depois de feita a observação da
manhã, um telegramma ao observatorio regional contendo os
dados observados na hora local correspondente ao meio dia de
Greenwich;

c) adestrar seu ajudante no uso dos instrumentos, para ha
bilital-o a ser seu substituto em casos de necessidade, ou quando,
por qualquer motivo, deixar de ser encarregado da estação.

Art. 6°. Estações de 3D. ordem são aquellas em que apenas
parte, maior ou menor, das observações feitas lias estações de 2a
ordem sáo effectuadas, havendo em cada uma dellas um obser
vador.

§ i>. Nas estações de 3a ordem onde haja barometro as obri
gaçães, especialmente a de remetter telegraphicarnente os resultados
das observações simultaneas da manhã, são as mesmas das cstaçôes
de '2a ordem.

§ 2°. Nas estações de 3.:1. ordem onde não haja baromctro
serão fielmente observados os outros instrumentos, de accórdo com
as instrucçóes, dando-se particular cuidado ás observações das
chuvas, medindo-se a precipitação occorrida pelo menos uma vez
por 'tlia) e neste caso ás 7 horas da manhã, conservar-se-ha a esta
tistica completa da força e dirccção do vento, da nebulosidade, dos
dias claros) nublados, de chuva e de trovoada, cuja copia, em
forma de quadro, será mensalmente enviada ao observatório re
gional do districto.

§ 3°. O observador encarregado das estações de 3a ordem
deverá escolher uma pessoa idonea, a quem instrnírá para o fim
de ser o seu substituto, em C8S0S de vaga ou impedimento.

Art. 7'. O pessoal da Directoria de Meteorologia e Astrono
mia será nomeado:

a) o director, chefes de seccão e chefes de observatorios re-
giouaes, por decreto; ,

b) os demais empregados, com excepção dos observadores e
s~us ajudantes das estações de 2 a C 3;'( ordem, por portaria do mi
mstro ;

c) os observadores e seus ajudantes das estações de 2(1 e
3' ordem por portaria do director da Directoria de Meteorologia c
Astronomia.

Art. 8'. Os deveres e attribnições de cada um dos empre
gados serão estabelecidos no regulamento interno, que o dircctor
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da Directoria de Meteorologia e Astronomia submetterá á approw
vação do ministro.

Art. 9°. Os- vencimentos do pessoal serão os da tabella an..
nexa, devendo os ajudantes dos observadores das estações de 2a e
311. ordem servir gratuitamente, habilitando-se a substituir eventual
mente a estes, em caso de vaga ou de impedimento temporario ,

Art. 10. Os observadores.das estações de 2a e 311. ordem 'serão
nomeados dentre as pessoas que, pela sua instruccão e a natureza
sedentaria de sua profissão ou emprego, possam, em cada dia, con
sagrar um pouco de suas horas de lazer ás obscrvacões e trabalhos
que lhes incumbem. '

Art. t r . O servico meteorologico será iniciado com as es
tações já existentes, devendo ser irlstalladas durante o armo pro·
ximo mais 40 estações de '2a ordem e 180 de 3[1 ordem e pluviome
tricas, repartidas corno convier pelo territorio da Republica ,

Paragrapho unico , Annualmente deverão ser iusralladas mais
estações, de modo a se ir desenvolvendo progressivamente o ser
viço, até a constituição da rêde de estações indispensaveis para a
climatologia e previsão do tempo.

Art. 12. Os observatorios regionaes serão installados á pro
porção que em cada um dos districtos agrieolas a densidade das es
tações por toda a área do districto seja superior a uma estação por
:20.000 kilometros quadrados.

Paragrapho l1llÍCO. As estações de '2a e 3 fi ordem, emquanto
não houver observatorio regional no respectivo districto, deverão
communicar ao Observatono Nacional as observações c dados que
são obrigadas a communicar áquelIc.

Art. 13. O material das estações dependentes da Directoria
de Meteorologia c Astronomia será fornecido por esta aos respe
ctivos observadores, que serão rcsponsavcis pelo seu extravio.

Art. 14.-A installação dos instrumentos, assim como a inspe
cção c fiscalização periódicas das estações meteorologicas, serão
feitas por pessoal da directoria, commissionado pelo director, pelos
chefes dos observatorios regionaes Ou pelos inspectores de agri
cultura.

Art. 15. Aos estados que mantiverem serviço meteorologico
official ou por interrnedio de institutos scientificos por elles sub
vencionados serão concedidas subvenções, desde que a respectiva
rêde meteorologica possa constituir, a juizo do Governo, serviço
c?mp'leto pa~a a climatologia e previsão do tempo dentro de um
districto agrícola.

Art. 16. Para effectividade do disposto no art. 15 devem os
Estados obrigar-se a :

a) ter os instrumentos adoptados pelo Observatorio Nacional;
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b) manter as estações meteorologicas em Jogares approvados
pela Directoria de Meteorolog-ia e Astronomia;

c) adrnittir C01110 encarregados dos serviços pes20as com as
necessarias habilitações para executarem as observações de accórdo
com as instrucções da mesma directoria ;

d) mandar transrnittir por telcgrammas ou por officios os
dados que forem exigidos;

e) sujeitar-se, quanto ao registro das observações e á remessa
periódica dos quadros c demais trabalhos, ás mesmas normas esta
belecidas para as estações meteorologicas nacionacs ;

f) submetter-se á inspeccâo e fiscalização dos funccionarios
para isso commissionados pela directoria .

Art. '17. A subvcncáo aos Estados consistirá na contribuicâo
necessaria para acquisição dos instrumentos c manutenção 'do
pessoal, calculadas essas despezas pelo quc ella seria si inteira
mente feita pela União, nas condições do presente decreto.

Art. 18. A subvenção de que trata o artigo anterior será paga
por trimestre vencido, tendo em vista o numero das estações em
funccionamento, o qual não poderá exceder do que a União julgar
necessário em cada Estado, podendo este ter á sua custa maior
numero.

Art. 19. Além das estações custeadas ou subvencionadas pela
União, a Directoria de Meteorologia e Astronomia poderá acceitar
a collaboração de todas as que quizerem prestar o seu concurso
podendo fornecer-lhes, por emprestimos, os instrumentos necessa
rios, desde que estes possam ser confiados a pessoas .idoncas, que
se pr<:,mptifiquem a fazer as observações e a fornecer os dadoss
gra tuuamente ,

- Art. 20. Para maior rapidez na transmissão dos telegrammas
meteorologicos. haverú no Observatorio Nacional uma estação te
legraphica , com um telegraphiata exclusivamente encarregado do
serviço da Directoria de Meteorologia c Astronomia.

Art. 21. Fica cxtincto o actual Observatório do Rio de
Janeiro.

Art. 22. Revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1909, 88' da Indepeuden

cia e 21° da Republica.
NILO PEÇA NUA

A. Candido Rodrigues
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Tabella dos vencimentos do pessoal da Directoria de Meteorologia
e Astronomia a que se refere o ar-t. 91'1 do decreto n. 7.672
desta data.

5:600$000 2: 800$000

4: 000$000 2: 000$000

2 : ooosooo 1: 000$000

PESSOAL

Director .
Chefe de secção .
Assistente de 1u classe .

» ) 2"») •.•

» ) 3a » •••••

Calculador .
Mecanico•....... , .
Ajudante de mecanico .
Aprendiz de mecaníco .
Guarda manobra .
Secretario-bibliothecario ..
Escrevente. , .
Zelador , .•.....•.
Servente, .
Chefe de observatorio re-

gional ..........•.•...
Ajudante de .observatorio

regional. _ ..
Assistente de observtorlo

regional. .

ORDENADO

12:000$000
8:000$000
6:400$000
4: 80 0$000
2:400$000
2:40 0$000
3:200 $000
2:400$000

800:3000
1:200$000
6:400$000
2:4008000
1:600$000

960$0 0 0

GRA

TIFICAÇÃO

6:000$000
4: 0 00$000
3: 200$000
2:4°0$000
1:200$000
1:2005000
1:600$000
1:200$000

4°0$000
600$000

3:200$0 00
1:200$000

800$000
480$000

TOTAL

18:000:;;000
12:000$000
9: 600$000
7: 20 0 $ 0 0 0
3:600$0 0 0
3:600$ 0 00
4: 80 0$000
3:600$0 00
1:200$000
1:8008000
9: 60 0$0 00
3:60 0$ 000
2:400$000
1:440$000

8:40 0$000

6:000$000

3: 000$000

Observações

a) O pessoal do Observatorio Nacional e dos observatorios
regionaes, quando em viagem de serviço, perceberá mais adiaria
de 10$, correndo as despezas de transporte por conta da União;

b) Os observadores das estações de 2 U ordem perceberão a
gratificação mensal de 60$000;

c) Os observadores das estações de 3a ordem e pluviometricas
perceberão uma gratificação de 30;:P a 50$ mensaes.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1909,- A. Candido Ro
drigues.
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Crêa no Muüstcrlo da Agrtcuttura , Indusma c Commercio a Secção de Publicações

c Hibliothcca ,

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, em
execução do decreto legislativo n. 1.606, de 29 de dezembro de
1906) alineas e do n. 1 c e do n . 2, decreta:

Art. 1°. Ficam creadas no Ministcrio da Agricultura, Indus
tria e Cornmercio a Secção de Publicações e a Bibliothcca ,

Art , 2°. A' Secção de Publicações, da qual fará parte a Biblio
theca, incumbe:

a) providenciar sobre a impressão das publicações do ministe
rio que tenha de ser feita no paiz ;

b) fazer no paiz a distribuição systematica de todas as publi
cações do ministerio ou das que elle adquirir, destinadas á propa
ganda agricola c á divulgação das informações e conhecimentos
utcis á lavoura, Ú industria e ao commercio ;

c) rcmetter regularmente á Commissão de Expansão Econo
mica do Brazil no Estrangeiro as publicações que por clla 'tenham
de ser distribuídas, impressas ou adquiridas no paiz para distri
buição no exterior1 assim como todas as que possam servir de fonte
de infoPlllação c contenham dados uteis aos serviços a cargo da
commissáo ;

d) reunir e catalogar 1 por ordem dc materia, todas as boas pu
blicações nacionaes ou estrangeiras referentes ás differcntes especia
lidades de que trata o Ministcrio da Agricultura , Industria e Com
mercio, procurando manter correspondencia e permuta constante c
regular com as repartições ou instituicôes nacionaes e estrangeiras
qu~ cuidem de ussumptos que interessem aos serviços do minis
teno;

e) tomar conhecimento de todas as publicações recebidas do
interior e do exterior, afim de publicar e vulgarizar o que for de uti
lidade geral, por meio de notas ou noticias fornecidas á imprensa
ou 'pelo Boletim do Ministerio da, Agricullura, Indusiria e Com
mercio, publicação que fica a seu cargo;

f) manter a bibliotheca do miuisterio de modo a que nella fi
gurem em b?u ordem a collecção de publicações do ministerio e
todas as que mteresscm aos serviços a cargo deste , além das me
lhores obras que tratam de agricultura, mdustria e commercio e
sciencias subsidiarias , ~

Paragrapho unico. A' Secção de Publicações incnmbe também
fornecer informações pedidas ao ministerio e que não tratem de ma-
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teria de expediente ou de assumptos technicos pertencentes á es
phera de trabalhos de outras repartições.

Art. 3°, A bibliotheca será franqueada a todos os funccionarios
do Ministerio da Agricultura, Industria e Commcrcio, para o estudo
dos assumptos que lhes estiverem confiados,

Paragrapho unico, Os livros ou collecçôes existentes na bi
bliotheca tanibem poderão ser franqueados a consultas de pessoas
estranhas ao ministério, mediante especial autorização do director
geral.

Art. 4'. A consulta aos livros e colleções da bibliotheea de
verá ser feita dentro da repartido, durante as horas do expediente.

Paragrapho uuico, O chefeda Secção de Publicações poderá,
entretanto, permittir aos funccionarios do ministerio a retirada
de livros para estudo fora da repartição, desde que o seja por tempo
limitado e tenha sido isso requisitado por um chefe de serviço.

Art. 5°. Os livros ou publicações retirados para estudo fóra da
repartição serão carregados, 110 respectivo livro, á conta do funccio
nario a quem forem entregues 1 sendo o seu valor descontado dos
respectivos vencimentos si não os restituir á bibliotheca dentro do
prazo que lhe fôr marcado.

Art. 6°. O Boletim do Minislerio da Agricultura, Industria
e Commercio será publicado mensal ou quinzenalmente, conforme
a abundancia de materia, e deverá conter especialmente: os actos
do Goverço da União expedidos por intermedio do minísterio ,;
artigos c trabalhos originaes da lavra do pessoal das repartições
technicas : artigos, noticias e informações extrahidas de publica
ções scientifícas e outras que tratem de assumptos da competencia
do ministério 1 tudo no intuito de propaganda e maior divulgação
dos conhecimentos uteís á lavoura, industria e commercio.

Art.. 7°. A Secção de Publicações terá o seguinte pessoal) com
os vencimentos da tabella annexa ;

um chefe;
dous ajudantes;
um bibliothecario ;
dons auxiliares revisores;
um chefe de expedieção.

Paragrapho unico. Serão admittidos na Secção de Publica
ções, para auxiliar os serviços da bibliotheca, da correspondencia,
de revisão e de expedição de publicações, auxiliares praticantes em
numero não excedente a quatro, conforme o desenvolvimento dos
serviços e vencendo a gratificação constante da tabella annexa.

Art. 8'. O chefe da Secção de Publicações será nomeado por
decreto e deve possuir, além de outros conhacimentos indispcnsa
veis, os das línguas nacional, franceza, ingleza e allemã.
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Art. 9'. Incumbe ao chefe da secção :

a) velar pela fiel execução dos serviços pertencentes á secção,
superitendendo e fiscalizando os trabalhos de seus auxiliares;

b) examinar todas as publicações dirigidas ao Ministerio da
Agricultura, Industria e Commercio, extrahindo dellas o que con
vier divulgar no 'paiz, aunotando e levando ao conhecimento dos
chefes de serviço o que possa interessar as repartições a cargo dos
.mesmos ;

c) traçar e fazer executar o plano de distribuição de cada uma
das publicaçães do ministerio, visando a maior efficacia da divul
gação dos conhecimentos e noticias que ellas contiverem;

d) redigir as notas e informações que devem ser fornecidas á
imprensa sobre assumptos de interesse da lavoura , industria e com
mercio ;

e) assignar a correspondencia da secção e mandar cumprir os
pedidos que lhe forem dirigidos;

f) observar e fazer cumprir pelos seus subordinados as dispo
sições do presente decreto e as instrucçõcs e ordens do ministro ou
do dircctor geral ;

if) apresentar, no fim de cada anno, ao director geral um re
lataria de todo o servico e movimento da seccão durante o anno
findo. > >

Art. IO. OS ajudantes, o bibliothecatio, os auxiliares revisores
e o chêfe de expedição serão nomeados por portaria, assignada pelo
ministro

Paragrapho unico. Os auxiliares praticantes serão admittidos e
dispensados independente de nomeação1 conforme as necessidades
do serviço e de accórdo com a autorização do ministro.

Art. .I I. OS ajudantes devem possuir as mesmas habilitações
exigidas para o exercicio do cargo de chefe de secção e incumbe-lhes
collaborar com este em todos os serviços e trabalhos a seu cargo,
substituindo-o nos casos de impedimento temporário, conforme de
signação do dircctor geral.

Art. 12. Ao bibliothecario incumbe:
a) tcr na melhor ordem a bibliotheca;
b) providenciar sobre a encadernação das publicações e livros;
c) organizar e manter com perfeita regularidade o catalogo;
d) attender ás pessoas que precisarem consultar os livros e pu

blicações da bibliotheca ;
e) velar para que as collecçõcs se mantenham completas, recla

mando a remessa dos numeras de publicações que deixarem de ser
remettidos á secção ou que faltarem nas collecções ;
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f) manter em dia o livro de carga dos volumes. e publicações
que tiverem de sahir da bibliotheca, com permissão do chefe de
scccão:
. ' g) executar os demais trabalhos que lhe forem ordenados pelo

chefe de secção.
Art. 13. Aos auxiliares revisores compete:

a) fazer todo o serviço de revisão de provas, submettendo-as,
depois de revistas, aos respecti-vos autores, antes de restituil-as á
typographia para a impressão;

b) executar os trabalhos que lhes forem ordenados pelo chefe
de secção ou pelos ajudantes, em falta de serviço de revisão.

Art , 14. Incumbe ao chefe de expedição:
a) providenciar sobre aexpedição das publicações a distribuir,

fazendo os respectivos endereços, de accórdo com o plano mandado
observar pelo chefe de secção;

b) ter em dia o livro de distribuição de publicações, do qual
constarão: o titulo das publicações distribuidas, a sua quantidade e
o destino por paizes, estados, repartições, instituições, associações
ou particulares, de moela a poder-se levantar a qualquer momento a
respectiva estatística.

Art. 15. Aos auxiliares praticantes incumbe executar os ser:"
viços para que forem admittidos, de accórdo com as detcrminaçôes
do chefe de SCCÇilO.

Art. 16~' As publicações do Miuisterio da Agricultura , Iudus
tria c Conimercio serão impressas na typographia da Directoria
Geral de Estatistica, a qual será, para lSSO, dotada do pessoal e ,ma
terial neccssnrios .

Ar1. 17. Revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1909, Silo da Independeu
cia e 21° da Rcpublica.

NILO PEc;ANIIA.

A. Candido Rodrigues.
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Taballa dos vencimentos do pessoal da Seccão de Publfcacões do
Miuisterio da Agricultura) Industria e Oommet-cto, a que se re
fere o decreto n. 7.673, desta data.

PESSOAL ORDENADO
GRATIFI-

TOTAL
CAÇÃO

Chefe de secção. 3:000~000 4:000~000 12 :000:)000
Ajudante. . 5:60o~ooo 2:8008000 3:400$000
Bibliothecario 4: 0 0 0 8 0 0 0 2:000$000 6:000$000
Auxiliar revisor. 3:2008000 I .óoosooo 4: 300$000
Chefe de expedição 2:000$000 1 :000%000 3: 000$000
Auxiliar praticante ... . . . .. . . 1:800$000 1 :800$000

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1909. - A. Candido
Rodrigues.

DECRETO N. 7.674 - DE 19 DE NOVEMURO DE 1909

Abre ao Ministcrío da Justiça c Negocias Interiores o credito elc 196:000$, SUPpIc4
menta r á verba n. '5 do art. 20 da lei 11.2.05°, de 3r de dezembro de 1908.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo 11.2.152,
desta data, resolve abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias
Interiores o credito de 196:000$, supplementar á verba n . 15
do art. 2' da lei n. 2.050, de 31 dezembro de 1903.

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 19°9,33' da Indepcndcucia
e 21' da Repllblica.

NILO PEÇANI-IA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

Poder Executivo ...... 1909 ...... Vai. fI $9
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Crêa mais uma brigada de infantaria de guardas lIacionacs no município de Gra .
vatà , IlO Estado de Pernambuco

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
para execuçáo do decreto n. 431, de '4 de dezembro de ,896, de
ereta:

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional do municipio de
Gravará, no Estado. de Pernambuco, mais uma brigada de infan
taria, com a designação de I I6a, a qual se constituirá de tres bata
lhões do serviço activo, ns, 346, 347 e 348, e um do da reserva,
sob 11. 116, que se organizarão com os guardas qualificados nos
districtos do mesmo município; revogadas as disposições em con
trario.

Rio de Janeiro, '9 de novembro de 19°9,880 da Independencia
e 21° da Rcpublica.

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino Olrmpio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 7.676 - DE 19 DE NOVE'IBRO DE '909

Crêa mais uma brigada de infantaria e mais duas de cavallaria de guardas nado
nacs na comarca de Cachoeira, no Estado do Rio Grande do Sul

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 43', de '4 de dezembro de '896, de
creta :

Artigo uníco, Ficam creadas na Guarda Nacional da comarca
de Cachoeira, no Estado do Rio Grande do Sul, mais uma brigada
de infantaria, com a designação de 74<3., a qual se constituirá de tres
batalhões do serviço activo, ns. 22o, 221 e 222, e um do da re
serva, sob 11. 74, e mais duas brigadas de cavallaria, com as desi
gnações de roo- e 101a, as quaes se constituirão de dous regi....
mentos cada uma, ns. 199, 200, 201 e 202, que se organizarão
com os guardas qualificados nos districtos da referida comarca;
revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, '9 de novembro de '909, 88° da Independencia
e arvda Republica.

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino Olrmpio de Torres Bandeira.
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DECRETO N. 7.677 - DE 20 DE NOVEMBRO DE 1909

931

Abre ao Mínístcr!o da Agricnlturn, Iudustna c Commcrcto o credito especial de
go.coos, ouro, para occorrcr ás dcspczas com o estudo das Industrías do
rerro , da borracha e outms , lIO intuito de promover sua implantação
no pa iz.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil ,
usando da autorização constante do art. 5° da lei n, 1.606, de
29 de dezembro de 1906, e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
na fórma do art. 70, § 5' do respectivo regulamento, resolve
abrir ao Ministerio da Agricultura, Indústria e Commercio, o
credito especial de 50:000$, ouro, para occorrer ás despezas com o
estudo das industrias do ferro, da borracha e outras, nos grandes
centros industriacs da Europa e dos Estados Unidos, com °intuito
de promover sna implantação no paiz.

Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1909, 88° da Indepen
deucia e 21' da Republica.

NILO PEçANnA.

A. Candido Rodriçucs.

DECRETO N. 7.678-DE 20 DE NOVg,mRO DE 1909

Abre ao Minlsterio da Agrícuttura , Industrin e Conunercío O credito de
2.800:000$, supplcuieutnr á verba VI do art. XV da lei n. 2.050, de 31 de
dezembro de JC)08.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe foi concedida pelo decreto n. 2.151,
de 18 do corrente, decreta:

Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Agricultura, In
dnstria e Commercio o credito de 2.800:000$, supplementar ti.
verba VI do art. XV da lei n. 2.050, de 31 de dezembro de
19°8.

Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1909, 88' da Indepen
dencia e 21' da Republica.

NILO PEÇANHA.

A. Candido Rodrigues.
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DECRETO N. 7.679 - DE 25 DE NOVEl1BllO DE 1909

Abre ao Mtnisterlo da Justiça e Negocias Interiores o credito especial de

s r: 100$, para pagnmcuto de ajuda de custo c de subsidias que deixou de
receber Jose Pereira dos Santos Andrade.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § .S"
do regulamento approvado pelo decreto n. 3.409, de 23 de
dezembro de 18961 resolve1á vista do art. 80 da lei Il. 1.841, de
31 de dezembro de 1907, revigorado pelo art. 6° da lei Il. 2.050,
de 31 de dezembro de 1908, abrir ao Ministerio da Justiça e
Negocios Interiores o credito especial de 2 I: 100;), para pagamento
de ajuda de custo de 1894, e dos subsidias relativos 110S pcriodos
de 16 de outubro a 3 de novembro de 1891, de 13 de outubro
a 12 novembro de 1892 e de 7 de maio a 20 de dezembro de 1894,
que deixou de receber José Pereira dos Santos Andrade, como
senador pelo Estado do Paraná.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1909, 88" da Iudepen
dencia c :21° da República.

NILO PEÇANIIA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira,

DECRETO N. 7.680 -11E 35 11E NOVE,mllO DE 1909

Abre ao Ministério da Justiça e Negocies Interiores o credito especial de IO:BoO$,

para pagamento de ajuda ele custo e de subsiclios que deixou de receber Jose
Vicente Meira c Vasconcellos.

O Presidente da Rcpublíca elos Estados Unidos elo Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 50
do regulamento approvado pelo decreto 11. 2.409, de 23 de dee.
zembro de 1896, resolve, á vista do art. 8" da lei 11. 1.841, de 31
de dezembro de 1907J revigorado pelo art. 6(1 da lei n. 2.°5°, de
31 de dezembro de 1908, abrir ao Ministerio da Justiça c Negocias
Interiores o credito especial de 10:800$, para pagamento da ajuda
de ClBtO, relativa á sessão extraordinaria de 1891, e dos subsidies
correspondentes aos períodos de 16 de outubro a 3 de novembro e
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de 18 a 31 de dezembro de 1891, de 1 a 22 de janeiro, de 12 a 31
de maio e de 13 de setembro a 12 de novembro de 1892J que deixou
de receber José Vicente Meira e Vasconcellos, como deputado fe
deral pelo Estado de Pernambuco.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1909, 880 da Indcpen
dencia e 21' da Republica,

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 7.681 -DE 25 DE NovE,mRO DE 1909

Abre no Mtntstcrío da justíçn e Negocies Interiores o credito especial de 1.:325S,

para pagamento de subsidies que deixou de receber Domingos Vicente Oon

ça lves de Souza.

O Presidente da República dos Estados Unidos 'do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°
do regulamento approvado pelo decreto n. 2-409, de 23 dezembro de
1896, resolve, á vista do art. 8' da lei n . 1841, de 31 de dezembro
de 1907, revigorado pelo art. 6' da lei n. 2.050 de 31 de dezembro
de 19°8, abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o cre
dito especial de 2: 325$, para pagamento dos subsidias relativos
aos periodos de 16 de outubro a 3 de novembro de 1891 e de I a
12 de novembro de 1892, que deixou de receber Domingos Vicente
Gonçalves de Souza, como senador' pelo Estado do Espirito
Santo.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1909, 880 da Indepcn
dencia e 21' da Republiea.

NILO PEÇiÜ'Vu.,

Esmeraldino Olympio de 'lorrc s 1.),1.';,telru.
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DECRETO N. 7.682-DE 25 DE NOVEMBRO DE 1909

Abre ao êfiniatcrio da justiça e Negocies Intcriorés o credito especial de 5:700$,
para pagamento de subsidies que deixaram de receber José Nicoláo Tolentino
de Carvalho, Frederico Augusto Borges, Antonio Amoruu Garcia e Garcia Dias
Pires de Carvalho.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°
do regulamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de de
zembro de 1896, resolve, ú vista do art. 8° da lei n. 1.841, de 31
de dezembro de 19071 revigorado pelo art. 6° da lei 11.2.050, dc g r
de dezembro de 1908, abrir ao Ministério da Justiça e Negocios
Interiores o credito especial de S: 7008. para pagamcnto dos sub
sidias que José Nicoláo Tolentino de Carvalho, Frederico Augusto
Borges, Antonio de Amorim Garcia e Garcia Dias Pires de Car
valho deixaram de receber, no período de 16 de outubro a 3 de
novembro de 1891, e na razão de I :425$ cada um, como deputados
federacs respectivamente pelos Estados de Pernambuco, Ceará, Rio
Grande do Norte e Bahia.

Rio de Janeiro, 2S de novembro de 1909. 88' da Indepen
dencia e 21° da Republica.

NILO PEÇANIIA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

Abre ao Minísterio da jusuça c Negocies Jutcriorcs o credito especial de 4:200$,
ouro, para pagamento do premio de viagem a que tem direito o Dr. vío
lnufino dos Santos.

O Presidente da Republita dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo n , 2.147,
de 18de novembro corrente, resolve abrir ao Ministcrio da Justiça
e Negocias Interiores o credito especial de 4: 200$, ouro, para pa
~amcflto do premio de viagem a que tem direito o Dr , Violantino
(lOS Santos.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1909, 880 da Independencia
e 21' da Republica.

NILO PEÇANI-IA.

Esmeraldino Olrmpio de Torres Bandeira.
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DECRETO N. 7.684 - DE 25 DE NOVE'lBRO DE 1909

Abre ao l\Iinisterio da Justiça e Negocias Interiores o credito especial de 7:500$,
para pagamento de subsidias que deixou de receber Francisco de Paula

Mayrlnk-

Bandeira.

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino Olympio de Torres

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido ° Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5'
do regulamento approvado pelo decreto n. 2, 40<), de 23 de dezem
bro de 1896, resolve, á vista do art. 8' da lei n. 1.841, de 31 de
de dezembro de 1907, revigorado pelo art. 6° da lei .n, 2.050, de
31 de dezembro de 1908, abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias
Interiores ° credito especial de 7: 500$, para pagamento dos subsi
dias que Francisco de Paula Mayrink, como deputado pelo Districto
Federal, deixou de receber nos periodos de 16 de outubro a 3 de
novembro de ,89', de 12 a 3' de maio e de '3 de setembro a 12 de
novembro de 1892.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de '909, 88' da Independencia
e 21' da Republica.

DECRETO N. 7.685-DE 25 DE NOVEMBRO DE '909

Abre ao Ministério da Justiça e Negocias Interiores o credito especial de Il:350S,

para pagamento de ajuda de custo e subsidias que deixou de receber Alcides
de Mendonça Lima.

Bandeira.

NILO PEÇANHA.

Olympio de TorresEsmeraldino

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5'
do regulamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de de
zembro de r896, resolve, á vista do art. 8' da lei n. 1.84', de 31
de dezembro de r907, revigorado pelo art. 6'dalei n , 2.0S0, de 31
de dezembro de 1908, abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios
Interiores o credito especial de I I :350$, para pagamento da ajuda
de custo de 1893 e dos subsidias relativos ao periodo de 3 de maio
a 25 de setembro do mesmo anno, que deixou de receber Alcides
de Mendonça Lima, como deputado federal pelo Estado do Rio
Grande doSuI.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de '909,88' da Iudepcndencia
e 2I' da Republica.
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DECRETO N. 7.686 - DE 25 DE NOVE,mRO DE 1909

Estabelece dlsríncnvos para o 30 c 40 uniformes dos officiacs gcneracs da Armada,

ministros do Supremo Tribunal Militar

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
considerando que, pelo decreto n. 7.494, de 5 de agosto do cor
rente aTIDO, foi estabelecido como distinctivo para os officiaes gc~

neraes do Exercito, ministros do Supremo Tribunal Militar, Ulll

globo armillar de metal branco, tendo om,025 de diametro, coIlo
cada a 0,05 acima das divisas das mangas, tendo em vista o art. 85
da Constituição da Republica, resolve que os officiaes generacs da
Armada, ministros no Supremo Tribunal Militar, usem o referido
distinctivo no 3° e 4° uniformes.

Rio de janeiro, 25 de novembro de 1909, 88'da Independencia
e 21' da República.

N ILü PEÇANHA.

Alexandrino Faria de Alencar.

DECRETO N. 7.687 - DB 25 DE NOVE>IBRO DE 1909

Concede permissão a Frederico Lopes Branco para explorar cobre e outros mi

neracs, no municiplo de Guarapuava , Estado do Paraná.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil
attendendo ao que req ueren Frederico Lopes Branco; concessio
nario, por decreto n , 1.318 A, de 17 de janeiro de 1891, de per
missão para explorar cobre e outros mmeraes no municipio de
Guarapuava, Estado do Paraná, e considerando:

1°, que em virtude desse decreto creou-se um vinculo juridico
entre a União e o concessionário, obrigando-se este a explorar os
terrenos, apresentar relatórios, plantas, perfis demonstrativos da
super,posição das camadas mineraes e amost~as dos que descobrisse,
e obrigando-se aqueIla a lhe conceder antorização para lavra;

2°, que o concessionario, dentro do prazo combinado, cum
priu as estipulações do decreto;

3', que a Constituição Republicana, concedendo a propriedade
das minas aos proprietarios do solo e os terrenos devolutas aos
Estados, não abrangeu as terras de Guarapuava em questão, por~
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que a sua transferencia estava vinculada entre o Governo e o con
cessionario, por um contracto ;

40, que, em virtude desse contracto condicional, o concessio
nario tinha um direito adquirido á lavra das minas descobertas,
dependente o exercicio desse direito do implemento de condições;

5°, que o implemento dessas condições deve obedecer á legisla
cão passada, sob pena de agir a lei retroactivamentc : bem como,
, 6°, que o Estado do Paraná não é successor do Governo Pro
visaria, em uma questão patrimonial ou de actos de pura gestão, re
zidos unicamente pelo direito privado, de modo que continúa a
lJnião competente para resolver sobre o coutracto com o concessio
nario;

Resolve conceder-lhe permissão para lavrar as minas de cobre
e outros mineraes, situadas no municipio de Guarapuava, Estado
do Paraná, mediante as clausulas que com este baixam, assígnadas
pelo ministro da Agricultura, Indústria e Commercio, que assim o
faça executar.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1909, 88' da Independencia
e 21' da Repnbhca.

NILO PEÇANHA.

A. Candido Rodrigues.

Clausulas a que se refere o decreto n . 7,687, desta data

I

Fica concedida a Frederico Lopes Branco resalvados os direi
tos de terceiros e pelo prazo de 30 almas, permissão para lavrar
as minas de cobre c outros mineraes 110 municipio de Guarapuava,
Estado do Paraná.

II

o concessionario poderá proceder aos trabalhos da lavra da
mina por si ou por meio de uma companhia anonyma, organizada
dentro ou fóra do paiz ,

III

o terreno mineral de que trata a clausula T será medido e
demarcado dentro do prazo de dons annos, contado desta data,
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devendo o conccssionario apresentar ao Governo Federal as .res..
pectivas plantas dentro do mesmo prazo, e obrigando-se a pagar
as dcs.pczas da verificação feita por. engenheiro nomeado pelo mes
mo Governo.

IV

o concessionario fica obrigado:

l°, a submetter á approvação do Governo a planta dos tra
balhos da mina, qne adaptar. Esta planta deverá ser levantada por
engenheiro de mina ou por pessoa reconhecidamente habilitada nes
scs trabalhos 01 uma vez approvada, não poderá ser alterada sem
permissão do Governo.

Fica entendido que os trabalhos de cava, poços ou galerias
náo poderão ser feitos sob os edifícios e a 15 metros de círcum

f'erencia delles, nem sob os caminhos I estradas e canaes publicas,
e na distancia de 10 metros elas suas margens;

2° 1 a collocar e conservar na direcção do serviço da lavra en
genheiro de minas ou profissional de reconhecida aptidão, cuja no
meaçãoserá submettida ao Governo para ser confirmada;

3°, a sujeitar-se e a cumprir as instrucçôes e regulamentos,
para policia das minas, existentes ou que forem expedidos;

4°, a indemnizar o damno c prejuízos causados pelos trabalhos
da lavra provcriicntcs de culpa ou obscrvancia do plano approvado
pelo Governo.

Esta indemnização consistirá na S0111ma arbitrada pelos pe~

ritos do Governo ou em trabalhos e serviços neccssarios para
remover ou remediar o mal causado na obrigação de prover a sub
sistencia dos individuas quc se inutilizarem para o trabalho e das
famílias dos qUG falIeecrcm em quaesqucr das hypotheses acima
mencionadas;
. 50 l a dar conveniente direcção ás aguas empregadas nos tra

balhos da mineração, as que brotarem dos poços, galerias ou cortes,
de modo quc não fiquem estagnadas] nem prejudiquem a terceiros
bem como a não perturbar os mananciaes indispensaveis ao abaste
cimento de quaesquer povoações;

6°, a remetter semestralmente á Secretaria de Estado da Agri
cultura, Industria e Commercio, por intermédio do engenheiro
fiscal] relatório circumstanciado dos trabalhos feitos e.em execução,
declarando a quantidade do mineral extrahido e apurado, os pro~

cessas empregados para a apuração, as machiuas e apparelhos
existentes, forca motora dcUes] calculada em cavallos, combustivel
gasto e, finalmente, o numero dos trabalhadores c dos dias de tra
balho.
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Além desse relataria. deverá prestar todos os esclarecimentos
que lhe forem exigidos pelo Governo ou por seus delegados;

7°1 a remetter á mesma secretaria amostras de quaesquer
outros mineraes diffcrentcs dos da sua concessão e os íosscis que
forem encontrados nas escavações.

A inobservancia desta clausula será punida com a multa de
1:000$ a 5:000$ a arbitrio do Governo;

8°, a pagar a taxa annual de cinco réis por braça quadrada
(41112 ,84) do terreno mineral e o imposto de 2 % do rendimento li
quido da mina, na conformidade do ~ l° do art. .23 da lei n. 1.507,
de 26 de setembro de 1867 ;

9°, a permittir ao engenheiro fiscal ou qualquer outro cornmis
sario do Governo o ingresso nas minas, nas officinas c outros
quaesqner lagares do serviço da mineração, prestando-lhes os es
clarecimentos de que carecerem para a boa execucão das ordens do
mesmo Governo. '

v
Caduca esta concessão:
Si não forem começados os trabalhos preparatorios para a

mineração dentro do prazo de dons annos, depois de medidos e
demarcados os terrenos miueracs concedidos.

Por abandono da mina.
Considerar-se-ha abandonada a mina, provando-se quc O con

cessionário suspendeu os trabalhos por mais de 90 dias sem causa
de força maior.

Para quc o concessionario seja admittido a provar força maior,
é indispensavel que communique inuncdiatamcnte ao Governo Fe
deral ou ao engenheiro fiscal a suspensão dos trabalhos da lavra e
as causas que a tiveram determinado.

Reconhecida oflicialmente a força maior será marcado prazo
razoavel para recomeçarem os trabalhos da mineração.

Na reincidcncia das infracções destas clausulas, será imposta
pena pecuníaria.

VI

A transferencia desta concessão só poderá ser feita mediante
prévia licença do Governo) observando-se o disposto no decreto
n. 388, de 29 de março de 1890.

VII

A infracção de qualquer destas clausulas , para a qual náo tenha
sido comminada pena especial, será punida C0111 a multa de 200$ a
2:000$000.
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VIII

o engenheiro fiscal será nomeado pelo ministro da Agricultura
Industria e Commercio, obrigando-se o concessionario a recolher
trimestralmente ao Thesouro Federal a ímportancia de 3: 000$ para
as despezas de fiscalização.

IX

o concessionario desiste de todo e qualquer direito a indemni
zação pelo facto de até agora não ter sido expedido o decreto que
acompanha as presentes clausulas, garantido pelo anterior.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1909.-A. Candido Ro
drigues.

DECRETO N. 7.688 - DE 26 DE NOVE'lBRO DE 1909

Concede autorização a «Adeíbert 1-1. Aldcu, Ltmítcd», para Iunccíonar na República

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, atten
dendo ao que requereu a «Adelbert H. Alden, Limited», devidamente
representada, decreta :

Artigo uníco. E~ concedida autorização á «Adelbert I-I. Alden, Li
rnited», para funccionar na Republica, com os estatutos que apresentou,
mediante as. clausulas que a este acompanham, assignadas pelo ministro
de Estado da Agricultura, Industria e Cornmercío, e ficando a mesma
companhia obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação
em vigor.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1909, 880 da Independencía e
2r O da Republica.

NILO PEÇANlIA.

A. Candido Rodrigues.

Clausulas que acompanham o decreto n . 7.688, desta data

A «Adelbert H. Alden, Límited», é obrigada a ter um representante
no Brazil com plenos e .illimitados poderes para tratar e definitivamnte,
resolveras questões que se suscitarem quer COm o Governo. quer com
particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial pela com
panhia,
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II

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos unicamente
ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdicção de seus tribunaes ju
diciarios ou administrativos, sem que, em tempo algum, possa a refe
rida companhia reclamar qualquer excepção fundada em seus estatutos
cujas disposições não poderão servir de base para qualquer reclamação
concernente á execução das obras GU serviços a que elles se referem.

III

Fica dependente de autorização lia Governo qualquer alteração
que a companhía tenha de fazer nos respectivos estatutos. Ser-lhe-ha
cassada a autorização para íunccionar na República se infringir esta
clausula.

IV

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

v

111' .A infracção de qualquer das clausulas para a qual não esteja com·
minada pena especial, será punida com a multa de 1:000$ a 5:000$ e, no
caso de remcidencia, pela cassação da autorização concedida pelo de
creto, em virtude do qual baixam as presentes clausulas.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1909, - A. Candido Ro
drigues.

Edwin Douglas Mnrray, traductor publico e interprete conunercial
juramentado, rua da Candelaria n . '23.

Certifico pela presente, que me foi apresentado um instrumento de
procuração cscrlpto em idioma inglez afim de o traduzir para a lingua
vcrnacula, O que assim cumpri em razão do meu ofllcio, cuja traducção
é a seguinte:

Traducção:

Saibam todos que o presente virem que nós a C mpanhia «Adelbert
H. Alden, Limited», estabelecida em Mincing- Lane n. 39, na cidade ele
Londres (sociedade incorporada na Inglaterra e na fórrna das leis in
glezas, para adquirir. e explorar os negocies até então explorados no
Brazil por Adelbert H. Alden) e Willlam Harvey Hildreth, domiciliado'
no mesmo endereço, director gerente da referida sociedade, pelo presente
instrumento nomeamos para nosso procurador bastante no Brazil a
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Thornas Me. Donald, Hood, residente 110 Rio de Janeiro, República
dos Estados Unidos do Brazil, com poderes para em nosso nome e re
prescntação fazer e praticar todos os actos e assígnar todos os do
cumentos que forem precisos ou convenientes afim de registrar no
Brazil a dita sociedade e fazel-a reconhecer ofllcíalmentepelo Governo,
para que possa ella, legalmente constituída e autorizada, operar no
Brazil, E expressamente autorizado o nosso dito procurador a agir por
si próprio e em virtude deste mandato ou substabelecel-o em qualquer
pessoa, ou pessoas, conforme entender conveniente para que estas func
cíonern como nossos procuradores para os mesmos fins. Em testemunho
do que vae este instrumento devidamente authenticado, com o sello so·
cíal da «Adelbert H. Alden, Límíred», c com assignatura e selIo de
William Harvey Hildreth, neste dia 22 de setembro de 1909.

(SelIo da sociedade.)
O sello social da «Adelbert H. Alden, Limitcd», foi apposto a este

instrumento em presença de Albert Long, dírector, - Edward Olsen,
secretario.

William H. Hildreth (selIo) :
Assignada, selladae passada pelo citado WiIliam Harvey Hildreth

em presença de E. Stevenson, 1O1 Leadenhall Street E. C. - Procu
rador, T. r. Cole, 39 Mincing Lane, Londres, E. C., empregado.

Estava appenso um attestado escripto em idioma portuguez, cujo
teor é o seguinte:

Eu, abaixo assignado, I-Icnry Alfred Woodbrídge, tabellião publico
da cidade de Londres por nomeação real, devidamente juramentado e
em exercício, certifico que a procuração em idioma inglez aqui annexa
foi nesta data devidamente sellada com o sello social da sociedade ano
nyma estabelecida nesta praça, denominada «Adelbert H. Alden, Li
mited J) e assígaada pelos 81's. Albert Long e Edward Olsen, um dos
dírectores e o secretario da dita sociedade, respectivamente, em virtude
das disposições dos estatutos da sociedade e uma deliberação votada
pela directoria da mesma.

Que na mesma época a dita procuração foi passada, assígnada e
sellada, na forma das leis ing'lezas, perante mim e as duas testemunhas
instrumentarias, pelo Sr. William Harvey Hildreth, director gerente
da mesma sociedade.

E certifico mais que a traducção em lingua portugueza aqui igual
mente annexa é versão fiel e conforme com a mesma procuração. E, em
virtude do exposto, as citadas procuração e traducção são dignas de
toda fé e credito, tanto judicial, como extrajudicialmente.

Em testemunho do que e para fazer constar, passo o presente, que
assígno e sello em Londres aos 22 dias do mez de setembro de 1909.

Em testemunho da verdade (Assignado) fi. A. Woodbridge, ta
bellião publico. Estava o sello oífícial deste tabellíão ,

Reconheço verdadeira a assignatura retro de H. A. Woodbridge,
tabellião publico desta cidade, e para constar onde convier, a pedido do
mesmo, passei a presente, que assígueí e fiz seIIar com o sello das
armas deste Consulado da República dos Estados Unidos do.. BraziI, em
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Londres, aos 24 de setembro de 1909. (Sobre uma estampilha do sello
consular brazileiro do valor de 5$000.) No impedimento do consul. 
(Assígnado) Luiz Augusto da, Costa, vice-consul.

Estava o sello official do referido Consulado do Brazil em Londres.
Seguiam-se os sellos da lei e a legalização da firma supra feita na

Secretaria das Relações Exteriores do Braaíl, no Rio de Janeiro.
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 sellei com o sello do meu oílicio e assíguo nesta cidade
do Rio de Janeiro, aos Il dias do mez de novembro de 1909.

Rio de Janeiro, Ir de novembro de 1909. -Ed. Murray.

Edwin Douglas Murray, traductor publico e interprete commercial
juramentado, rua da Candelaria TI. 28.

Certifico pela presente que me foi apresentado um exemplar dos
estatutos da sociedade anonyrna «Adelbert H. Alden, Lirnited», escripto
em idioma ínglez. afim de os traduzir para a lingua vernacula, o que assim
cumpri em razão do meu offício e cuja traducção é a seguinte:

Traducção

A) - CERTIFICADO DE INCORPORAÇÃO DE UMA
COMPANHIA - CARIMBO

Estava uma estampilha de 5 shillings
Certifico pelo presente que a «Adelbert H. Alden, Lirnited», foi in

corporada como uma sociedade anonyma de responsabilidade limitada,
de accórdo com os termos da lei de companhias (Consolidação) de 1908,
em data de 27 de julho de 19°9.

Passado e por mim assíguado em Londres aos II dias do mez de
agosto de 1909. Geo j. Sargent, assistente do offlcial de registro de
sociedades anonymas.

B) - 104-297 - REGISTRADA A 27 DE JULHO DE 19c9
- N. 73·793

Estavam as estampilhas regulamentares inglczas e o carimbo do
offieio do registro de sociedades anonymas em Londres.

ESCRIPTURA DE SOCIEDADE DE "ADELBERT H. ALDEN,
LlMITED"

§ l°. O nome da sociedade é «Adelbert H. Alden, Limited»,
§ 2° A sua séde será estabelecida na Inglaterra.
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§ 30
• Os fins para os quaes se estabelece são:

a) adquirir e tomar a si como estabelecimento em exploração e
continuar os negocias ate hoje 110 I3razil, por Adelbert Henry Alden,
sob a razão social de Adelbert H. Alden, e para esse fim celebrar e
executar, com ou sem modificações, o contracto a que se refere o art. 30

dos estatutos da sociedade;
b) explorar o negocio de commerciantes exportadores e importa

dores de borracha, gutta percha, caucho e outros productos e mercado
rias;

c) negociar como banqueiros, corretores, negociantes e commissa
rios, capitalistas, financeiros, commerciantes, propríetarios de navios, ar
madores ou concessíorunos : e fazer e executar toda sorte de contractos
e operações financeiras, cornmcrciaes, mercantis e outras e quaesqucr
negocias que se possam fazer ou que pareça capaz, directa ou indirecta
mente de aproveitar á sociedade; garantir a subscripcâo de acções,
obrigações, debentures ou titulas hypothecarios, garantir o pagamento
de dinheiros ou o cumprimento de quaesquer obrigações e em geral fazer
c explorar toda cspecíe de negocios de garantias trusts e agencias (ei
credere ou outras).

Fica porém estabelecido que nada do que aqui se contem poderá ser
interpretado de modo a autorizar a sociedade a explorar o negocio de
seguros de vida no sentido da lei de 1870 sobre seg-uros de vida, nem
o negocio de segurar os patrões contra a responsabilidade de pagar im
demnização ou prejuizos e damnos a.seus empregados;

d) comprar, tomar de arrendamento ou por licença, ou permutar,
ou de qualquer outra fórma adquirir quaesquer plantações de seringaes,
chá, café, caC'-do, indlgo, chinchona, algodão, jutá, linho, fumos ou outras
ou quaesquer terrenos apropriados para essas culturas, bem como quaes
quer direitos relacionados COm os mesmos; e tirar proveitos das plan
tações, terrenos e direitos assim adquiridos. Construir c apparelhar toda
classe das edificações;

e) adquirir e tomar a si qualquer parte (ou no todo) dos negocias,
activo e passivo de qualquer pessoa ou sociedade; vender o acervo desta
companhia Ou parte do mesmo pelas compensações que entender conve
nientes, c especialmente mediante pagamento em acções (integralizadas
ou não e COm responsabilidade limitada ou illimitada) ou em titulas de
bentures ou valores de outra sociedade ou companhia;

f) estabelecer agencias ou succursaes no Reino Unido ou no estran
geiro para a exploração dos negados da sociedade ou qualquer parte
delles e effectuar e explorar o negocio de agencia em todos os seus
ramos;
, g) comprar, subscrever ou adquirir de outro modo e possuir, vender
ou negociar de qualquer maneira com as acções, titulas ou valores de
qualquer companhia [integralizadas ou não e quer de responsabilidade
limitada ou illimitada}, do Reino Unido ou de paíz estrangeiro;

Ir) receber dinheiros em deposito com ou sem juros;
i) tomar emprestimo ou angariar e garantir o reembolso de dinheiros

e seus juros por qualquer fórma que á companhia parecer conveniente,
e, sendo o caso, por meio de debentures ou titulas hypothecartos, per-
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petuos ou não, e com ou sem a garantia de todos ou qualquer parte
dos bens e acervo da companhia (presentes c futuros), inclusive o seu
capital não realizado;

j) emprestar dinheiro com ou sem garantias, e especialmente aos
dircctores, funccionarios ou accionistas da companhia e aos seus íre
guezes e outros que COm ella tiverem negocios;

k) empregar e dispor dos fundos e dinheirose valores da companhia
que não sejam desde logo precisos, em titulas garantidos e do modo
que entender;

I) saccar, crear, acceitar, endossar, assígnar e emittir obrigações
de divida, lettras de cambio, debentures e outros valores commerciaes
negociaveis; ccmpral-os, vendei-os e com elles negociar de qualquer
fórma ;

m) pedir c obter de quaesquer governos ou autoridades direitos ou
concessões, e fazer com que a sociedade seja registrada ou reconhecida
a sua personalidade juridica em qualquer paiz ou lagar no estran
geiro;
VJ~ n) fazer todas ou quaesquer das causas acima em qualquer parte do
mundo, e quer na qualidade de princlpaes agentes, âel credcre ou em
qualquer outra ;

o) fazer e praticar tudo mais que se relacione ou possa intluir para
a consecução dos fins expostos ou de qualquer delles,

4. A responsabilidade dos accionistas é limitada.
~5. O capital da sociedade é de f 100.000, dividido em 5.000

acçces de i: 20 cada uma.
A sociedade poderá augrnentar o seu capital e poderá emittir

quaesquer das acções, quer do capital inicial, quer do novo, com di
reito~ preferencíaes, condições e vantagens especiaes sobre quaesqucr
outras, podendo modificar os regulamentos da sociedade no que fór
necessario para dar fiel execução c tornar effcctivos taes direitos, pre
ferencias, condições e vantagens espcdaes.

Nós, cujos nomes e endereços vão adiante exarados, desejamos
constituirmo-nos em sociedade, de accórdo com a presente escriptura
de sociedade, e obrigamo-nos, respectivamente, a tomar o numera de
acções do capital da sociedade, indicado em frente aos nossos nomes:

Nomes, endereços e qualidade dos subscriptores, 1lumero de acções
tomadas respectivamente

Albert Long - 391vIincing Lane, London, E. C.- negociante...
Uma

F. T. Cole - 39 Míncing Lane, London E. C.- empregados...
Uma

Dada no dia 27 de julho de 1909.- Testemunha das assignaturas
supra - E. Steveneon .-: 101, Leadenhail Et. E. C., empregado dos
Srs. Waltons & C:'., solicitadores.

SeIlo- E' cópia fiel.-· Oco]. Sargeni, assistente do offlcíal do
registro de sociedades anonymas.

Poder Executivo - zooç- VaI. 11. 60
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Estatutos da Adclbcrt I-I. j\...lden,. I ...â:rúited

Vigorarão as seguintes disposições, a saber:

Preliminarmente:

I. As disposições contidas no annexo A do 10} appenso da lei de
companhias (Consolidação) de 1908 não se applicarão a esta companhia,
a qual será regida pelas que vão adiante especificadas.

2, Na intrepretação dos presentes estatutos ás seguintes palavras
e termos serão dados os significados adiante indicados, salvo inco
gruencia:

A) As expressões que designarem o numero singular somente, in.
cluirão também o plural e vice-versa;

B) As palavras que designarem o gcnero masculino, compre
henderão tambem o genero feminino.

C) As expressões que sórncnre indicarem pessoas, abrangerão
tambem collectívidades ;

D) A palavra «rnez» significará ~ mez civil;
E) O termo « A dírectoria » significa o conjuncto dos dircctores que

o forem na occasião , ou o numero delles qne na occasião tiver com
petencía para agir em nome da companhia.

~. A companhia celebrará immediatamente um contracto com
Adelbert Henry Alden, nos termos da minuta que para a devida autben
ticidade vae rubricada pelos subscríptores da escriptura ele sociedade;
e a directorla cumpril-o-ha com as modificações que forem approvadas,

Sendo a base da constituição desta companhia a acquísícao por ella
das mãos de Adelbert I-Ienry Alden, dos bens indicados na dita minuta
nas condições nellas estabelecidas, não será licito oppor-se á validade
desse contracto o facto de ser Adelbert I-Ienry Alden o incorporador da.
companhia ou de não constituirem os directores uma directoría inde
pendente; e todos que se tornarem accíonístas da companhia entender
se-lia que o fazem com o expresso reconhecimento da validade em todos
os sentidos do referidocontracto e incapaz de ser elle impugnado por
qualquer motivo.

4, "Sendo a companhia uma sociedade particular:
A) não serão offerecidas á subscripção publica as acções ou deben

tures da mesma;
B) o numero de seus (accionistas excluídos os que forem empregados

seus) será limitado a 50; ficando. porem, entendido, para os fins desta
disposição, que, no caso de haver dons ou mais possuidores em conjun
cto de uma cu mais acçõcs da companhia, serão elles considerados
cama sendo um unico accíonlsta: c

C) o direito de transferencia das suas acções será entendido com
as restricções .adeante declaradas.

ACÇÕES

5. Salvoas disposições do con~racto mencionadono art. 30}, as
acções do capital inicial da companhia poderao ser distribuídas ou de
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. outra fórma alienadas, nos termos c condições que a directoria de
terminar.

6. No caso de acharem-se inscriptas varias pessoas como proprie
tarias em conjuncto de uma ou mais acções, a sua responsabilidade- com
relação a ellas será ao mesmo tempo solidária e col1ectiva.

7 .Os testamenteiro ou administradores do espolio de um accio
nista fallecido, que não fór co-propríetarlo de uma ou mais acções, e,
no caso de fallecimento de um que a seja, o sobrevivente ou ossobre
viventes serão as únicas pessoas em quem a companhia reconherá
qualquer direito ás ncções averbadas em nome do accionísta fallecldo ;
mas nada do que aqui se contém insentará O espolio de um finado co
proprietário de qualquer responsabilidade em relação ás acções que por
clle eram possuidas em conjuncto com outros.

8. A companhia não será obrigada, e nem poderá de fórma al
guma ser compelltda (ainda quando avisada) a reconhecer outro qual
quer direito com relação a uma acção, que não um direito absoluto a
ella por parte de seu portador inscripto na occasião, ou em caso de
transferencía, os direitos que adcante vao declarados.

9. A dírectoria poderá recusar-se a registrar qualquer transferencía
de uma acção:

a) na caso de ter ella direito de retenção sobre a mesma;
b) no caso de não ficar provado a seu contento que o cessionario

é pessoa idonea ;
c) no caso de parecer á directoria, por qualquer motivo que não

será necessarío declinar, que ha ínconveniei.te na acceitação como
accionista do cessionario proposto.

IO .•'Qualquer pessoa que vier a ter direito a accões em consequen
cia de íallencia de qualquer accionista , provando, <:'. contento da dire
ctoria, que tem a qualidade precisa em que se propõe agir na fórrna do
presente artigo, ou a legitimidade de seu titulo, poderá, com o consen
timento da dircctoria (que esta não terá obrigação alguma de dar),
fazer-se inscrever como acclonista por essas acções, ou poderá, então,
transferil-as , observadas as disposições neste contidas relativas a trans
ferencia ,

I I. A transferencia de qualquer acção da companhia deverá ser
feita. por escripto, de accórdo com a fórmula usual, e será assignada
tanto pelo cedente como pelo cessionario. Considerar-se-lia o cedente
coma continuando a ser accíonista, emquanto não for inscripto o cessío
narío como portador da acçâo.

Pagar-se-ha á companhia pelo registro de qualquer transférencía a
taxa que a directoria determinar, nunca, porém, sunerior.a 28h. ód .

12. O instrumento de transíerenciaserá deposítacoem mãos da com
panhia, acompanhado do certificado da acção nelle comprehendida e das
provas de que carecer a dírectoria para julgar do titulo do cedente.
Feito isto, e paga a taxa correspondente, o cessionario (salvo o direito
acima mencionado, que assiste á dírectorta de recusar-lhe o registro) será
inscripto como accionista, sendo o instrumento de trausíerencía urchi
vado pela ccmpanhia .

A directoria poderá dispensar a apresentação do certificado, uma vez
provada a seu contento a perda ou destruição do mesmo.
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DIREITO DE RETENÇÃO SOBRE AS ACÇÕES

13. A companhia terá direito precípuo de retenção sobre todas as
acções e os respectivos dividendos presentes e futuros, pelas dividas, res
ponsabilidades e compromissos existentes para com a companhia, do
proprietario inscrtpto ou de qualquer de seus proprietários lnscriptos,
quer individualmente, quer conjunctamente com qualquer outra pessoa,
ainda quando não se tenha vencido o prazo para o seu pagamento, cum
primento ou satisfação, e contrahidos antes ou depois do avíeo de qnal
quer interesse equitativo existente em favor de alguma outra pessoa,
além do seu possuidor inscripto.

A companhia fará valer esse direito de retenção mediante a venda de
todas ou quaesquer das acções por elle atting-idas, mas não se verificará
tal venda sinão depois de vencido o prazo respectivo e dirigido ao eccío
nista, seus testamenteiros ou administradores, aviso por escripto da in
tenção de tornal-o ettectivo, íaltando elles ao pag-amento, cumprimento
ou satisfação de taes dividas, responsabilidades ou compromissos dentro
de sete dias depois da expedição do aviso.

O producto liquido da venda sera levado á conta da satisfação das
mesmas dividas, responsabilidades ou compromissos, e o saldo (si hover)
será pago ao accionista, seus testamenteiros, administradores ou cessiona
rios.

Salvo ajuste em contrario, o registro de uma transíercncía valerá
como desistencia por parte da companhia do direito de retenção que
porventura lhe assista sobre as acçõos nella ccmprehendídas.

AUG;\I.ENTO DE CAPITAL

14. A companhia em assembléa geral poderá eventualmente au
grnentar o capital social, mediante a emissão de novas acções,

15. A companhia em assembléa geral determinará o valor dessas
novas accões, as considerações ou preço, termos e condições da respe
ctiva emissão, bem como as prefcrencias ou privilegias de que goearão
ellas quanto a dividendos Ou á distribuição do acervo, á votação, etc.,
sobre as acções de qualquer outra classe, já então emittidas ou não; ou
determinará que essas acções sejam deferidas a quaesquer outras acçõcs
com referenda a dividendos ou á distribuição do activo ou não confiram
direito de voto.

Salvas essas determinações ou na falta de indicação em contrario,
as disposições destes estatutos serão applicaveis ao novo capital pela
mesma Iórma, em todos os sentidos como ao capital inicial da COm
panhia.

ASSE.i\iBu'~AS DOS· ACClONlSTAS

16. A assemblca geral rcunir-se-ha uma vez por anno , .
17. Dar-se·ha aos accionistas, pela maneira adeante designada, aVISO,

com antecedencia de um rnez completo, de qualquer assembléa geral
a realizar-se, sendo declarado o dia, hora c Iogar da reunião.
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A falta de recebimento desse aviso por parte de qualquer accio..
nista não invalidará, porém, as deliberações da nssembléa geral.

18. O aviso de convocação de uma assembléa geral- ordinaria de
clarará a natureza geral dos assumptos que nella tiverem de ser tratados,
além da declaração de dividendos, eleição de directores e do conselho
fiscal, votação de sua remuneração e discussão das contas e relatorios
da directoria e do conselho fiscal.

O aviso de convocação de uma assemblca geral extraordinária
declarará a natureza do assumpto a tratar-se uolla.

19. A assembléa geral poderá deliberar validamente com dous
accionistas presentes em pessoa c com direito de voto.

20. Si dentro de meia hora depois da hora marcada para a reunião
não houver numero ficará adiada a reunião da assembléa para Odia da
semana seguinte e o lagar que o presidente designar.

21. O presidente da directoria terá o direito de presidir todas as as
sembléas geraes da companhia.

22. O presidente, com O consentimento da assemblea, poderá adiar
qualquer assembléa geral, marcando outro dia e lagar para a reunião
seguinte; mas, em qualquer assemblca adiada, não será discutido sinão
o assumpto que houver ficado por ultimar na reunião em que teve lagar
o adiamento.

23. Todas as questões submettidas numa assernbléa geral serão
decididas em primeiro lagar por votação symbolica, No caso de empate,
o presidente, tanto na votação symbojíca, como no escrutinio, terá um
voto de desempate,' além do voto ou dos votos a que tiver direito como
accionista .

24. Em qualquer assembléa geral, salvo quando ror requerido es
crutinio, a declaração do presidente de que foi approvada ou rejeitada
uma deliberação, e, no caso de uma deliberação cuja votação exija uma
maioria determinada, a declaração de que foi ella approvada pela maioria,
exigida independente de prova do numero ou proporção dos votos apura
dos, 'em favor ou contra, e um lançamento feito nesse sentido no livro
das actas da companhia, constituirão prova terminante do facto.

25. Poderá ser exigido escruünío sobre qualquer questão,' quer
pelo presidente, quer por um ou mais accionistas possuindo ou repre
sentando por procuração ou com direito de votar com uma décima parte
pelo menos do capital representado na assembléa ,

26. No caso de ser requerido, o escrutínio verificar-se-há do modo
e no Jogar que o presidente designar, antes do encerramento da assem
bléa, imrnediatamente ou em qualquer outra occasião , dentro dos 14 dias
seguintes; e o resultado será considerado como deliberação da compa
nhia em assembléa geral, tomada na data da apuracão do es-
crutinio. ~ ,

~7. No intuito de votar contra qualquer resolução especial proposta,
em VIrtude da qual, sendo approvada, fossem ou pudessem ser cancella
dos ou alterados quaesquer dos direitos cspcciaes conferidos pelos pre
sentes estatutosem beneficio de Adelbcrt Henry Alden ou seus successores,
conforme abaixo vão definidos, o mesmo Adelbert Henry Alden terá em
vida, somo depois de seu fallecimento terão os seus successorcs, em cada
uma das assernbléas ceraes em que Iõr proposta semelhante resolução
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especial, direito a roo votos em cscrutinio em relação a cada uma de
suas acções.

28. Salvas as condições cspcciaes quanto á votação em que for
cmittido algum novo capital c as disposições do artigo antecedente, na
votação symbolica cada accionista presente terá um voto, e no escru
tinio cada accionista presente on representado terá tantos votos quantas
forem as acções por elle possuídas.

O procurador de uma sociedade possuidora de acções que con
firam direito de voto poderá votar em representação da sociedade tanto
na votação symbolica como no escrutínio.

29. Os votos poderão ser dados pessoalmente ou por procurador.
30. üinstrumento de nomeação de procurador será por escripto e,

tanto quanto possível, redigido nos seg-uintes termos:
« Adelbert I-I. Alden, Limited -Eu morador em accio-

nista da Adelbert H. Alden, Lirnited, pelo presente instrumento nomeio
F que também é accionista, residente em ou na sua falta, F .
igualmente accionista , residente em meu representante na
assernbléa geral (ordinaria ou extraordlnaria , conforme ror) a reunir-se
no dia de e em qualquer adiamento da mesma.

Em fé do que firmo o presente neste dia ..... de ... ", de 19... »
3I. Não será nomeado procurador -quem não for accionista da

companhia ou não tiver por outra fórma o direito de votar.
Fica, porém, entendido que, no caso de ser uma sociedade possui

dora registrada, de acções, o procurador poderá ser qualquer pessoa
por ella nomeada; e este procurador, emquanto vigorar o seu mandato,
e em virtude clelle, será tido como accionista da companhia pelas acções
que possuir a sociedade por elle representada, para todos os fins, cxce
ptuado Oda transferencia de taes acçõcs e de passar recibos de qualquer
dividendo por conta dcllas,

32. O instrumento nomeando procurador será depositado no cscri
ptorioda séde social 48 horas, pelo menos, antes da hora marcada para
Ç\. reunião da assembléa ou da reunião adiada, em que se propõe votar a
pessoa uelle designada.

33. Qualquer deliberação approvada pela directoria e da qual for
dado aos accionistas aviso na tórma adeante indicada para a expedição
de avisos, e que, dentro de um rnez, de sua approvação, for ratificadae
confirmada por cscnpto por accíonistas que no escrutínio teriam direito a
tres quintas partes dos votos, será tão valida e elfectiva como uma
deliberação tomada em assembléa geral.

Este artigo não terá applícacno ao caso de urna deliberação para a
liquidação da companhia, nem a uma deliberação votada a respeito de
qualquer assumpto que, por disposição expressa de lei ou destes estatutos,
deva ser resolvido por meio ele deliberação especial ou extraordinaria ,

DIRECTOIlES

34· O numero dos dircctores não será inferior a tres nem superior
a dez.

Os. primeiros directores serão Adelbert Henry Alden, George
Edwtn Alden , Wiliiarn Harvey lIildreth, Edward Olsen, Albert
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LOlW, Arthur Wallace Stedmau, Frederick VV. Dunbar c J. Frank
Dunbar, dos quaes.Adelbert Henr y Alden será o presidente c William
I-Iervey Hildreth o vice-presidente.

Em quanto Adclbcrt Henry Alden possuir pelo menos dez acções
da companhia, terá elle a faculdade de exercer todos os poderes que
se declara caberem nas attríbuições da dírectoría e todos os demais
dírectores da companhia ficarão debaixo de suas ordens e obrigados a
conformar-se COm as suas determinações com respeito aos negocias da
companhia.

35. Adelbert Henry Alden terá o direito de occupar o cargo de
presidente durante toda sua vida. emquanto possuir pelo menos dez
acções da companhia.

Durante esse tempo elle não poderá ser exonerado do cargo pela
companhia em assembléageral, nem de outro modo sob pretexto algum,
sem o seu consentimento por escripto.

36. O poder de nomear directores caberá exclusivamente a Adel
bert Henry Alden por todo o tempo em que clle possuir pelo menos
dez acções da companhia, e durante esse prazo elIe poderá em.qualquer
época nomear por escripto quaesquer pessoas para serem directores,
comquanto que não exceda de dez o numero dos dírectores.

O poder de nomear o vice-presidente da companhia pertencerá
igualmente a Adelbert Henry Alden durante o mesmo período.

Qualquer nomeação feita em virtude do presente artigo terá effeito
immediatamente ao ser entregue no escriptorio da séde social.

37. Si por occasião da morte de Adelbert Henry Alden elle pos
suir"pelo menos 10 acções, os seus representantes legaes, ou na falta
destes, os fídeicommissarios de 'Seu testamento, ou na falta destes ul
timos, quaesquer fideicommissarios por elle nomeados para os fins do
presente artig o, ou no caso de não ter havido tal nomeação, Ousi os
nomeados tiverem cessado as suas fUIlCÇÕes, então a viuva, ou na falta
della, john Victor Alden (filho de Ade.bert Heru-y Alden), por todo o
tempo em que elle ou elles possuirem pelo menos 10 acções da com
panhia, conservarão c terão o direito de excercer todos os poderes que
estes estatutos conferem a Adelbert I-Ienry Aldeu, e serão consi
derados seus successores para todos os fins e intuitos dos presentes
estatutos •

. 38. Os directores sobreviventes poderão funccionar não obstante
quaesqucr vagas na directoria, entendendo-se, porém, que si a
directoria, ficar reduzida a nnmero inferior ao mínimo prescrtoto, os
directores que faltarem serão nomeados immediatamentc pelo referido
Adelbert Hem-y Alden ou seus successores, afim de completar-se esse
mínimo.

3q· Não será necessario habilitação alguma em acções para exer
cicio do cargo de director.

40. A remuneração dos dírectorcs será a que fôr determinada por
Adelbert Henry Alden ou os seus successorcs, para ser paga pela
companhia, sendo dividida entre elles nas proporções que o mesmo
Adelbert lIenry Alden ou os seus successorcs entenderem.

Os directores serão indernnizados de todos os g-astos de viagem e
de hotels que lhes acarretarem os negocios da companhia.
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DIRECTOR GERENTE

41. O primeiro director-gerente da companhia será William
Harvey Hildrcth, O qual, ernquanto não íór cassado o seu mandato
pela directoria e até que chegue ao escriptorio da companhia no Pará
ou em Manáos, Brazil, a noticia do facto, noticia que poderá ser
expedida por tclegramma, terá plenos poderes para exercer todas as
autoridades, faculdades e discreções que estes estatutos declaram
pertencer aos directores em geral ou á directoria.

Especialmente terá poderes geraes para administrar e dirigir o
andamento dos negocias ela companhia no Brasil, e nomear e demittir
quaesquer gerentes, auxiliares, caixeiros e agentes, determinar a
natureza de suas obrigações c attribuições, as condições de seus em
pregos e vencimentos como melhor entender, comprehendendo a
autorização para empregar qualquer pessoa ou pessoas como procurador
ou procuradores da companhia no Brazil com os poderes que o
mencionado Wiiliam I-Iarvey Hildreth julgar conveniente; dernittil-as
<1. qualquer tempo e por qualquer motivo que se relacione com os
negocias da companhia.

PODERES DOS DIRECTOHES

42. Salvas as disposições dos presentes estatutos, os negocíos
geraes da companhia poderão ser administrados pela directoria, a qual,
em additamento à todos os poderes e faculdades que estes estatutos lhe
conferem especialmente, poderá exercer todos os poderes e praticar
todos os netos e causas que possam ser exercidos ou feitos pela com
panhia e que nem os estatutos nem as leis mandem ou exijam expressa
mente que sejam exercidos ou praticados pela companhhia em assembléa
geral, observados, porem, sempre, quaesquer regulamentos que forem
eventualmente elaborados pela companhia em assembléa geral; mas
nenhum regulamento elaborado pela companhia em assembléa geral
poderá invalidar qualquer aeto anterior da dírectoria, que teria plena
validade sinão se houvesse elaborado tal regulamento.

43. Sem restringir a generalidade dos' poderes a ella conferidos
competirá á directoria.

a) dar os passsos que entender para executar o contracto mencionado
TIO art. ,.,0.;

b) p~gar as custas, cespeaas e gastos preliminraes e inherentes á

organização, estabelecimento e registro da companhia j
c) estabelecer directorias locaes, commissões administrativas locaes,

ou agencias locaes, no Reino Unido ou fóra delle, e nomear quacsqucr
pessoas para seus membros, marcando-lhes os poderes e faculdades, os
regulamentos, prazo e remuneração que lhes parecer conveniente e re
vogar qualquer dessas nomeações j

d) nomear c, a seu Juizo, demittir ou suspender quaesquer gerentes,
secretários, funccionarios , caixeiros, agentes e serventes para serviços
permanentes, temporadas ou especlaes, segundo entender j determi-
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fiar-lhes as attríbuíções, fixar-lhes oa honorarios e emolumentos e sa
lados e exigir fiança nos casos e na írnportancia que entender;

e) comprar, ou de qualquer outro modo adquirir para á com
panhia, quaesquer bens ou direitos pelo preço c nas condições que
julgar convenientes ;

f) nomear qualquer pessoa ou pessoas, directores ou não, para
conservarem como depositarias por parte da companhia quaesquer bens
a ella pertencentes ou em que ella estiver interessada, ou para quaesquer
outros fins, e assignar, lavrar e passar todas as escripturas e actos e
causas que forem precisas com relação as suas funcçôes respectivas;

g) nomear para qualquer fim relacionado com os negocias da com
panhia qualquer pessoa ou pessoas como procurador ou procuradores
de companhia já no Reino Unido, já no estrangeiro, com os poderes
que houver por bem, comprehcndendo a faculdade de comparecer pe
rante quacsqucr tribunaes ou autoridades, e fazer todas as declarações
precisas afim de que possamser validamente eflectuadasas operações da
companhia.

h) Tomar emprestada ou levantar qualquer somma ou sommas de
dinheiro sobre as garantias e nas condições de juros e outras que en
tender, e, com o objecto de garantil-as e os seus juros, ou para qualquer
outro fim, crear, emitt!r, fazer e dar respectivamente âebemures per
petuas ou amortízaveís, ou valores hypothecarios ou qualque: hypotheca
ou onus sobre a empreza ou sobre a totalidade ou qualquer parte dos
bens, presentes ou futuros, ou sobre o capital não realizado da com
panhia, comtanto que a directorja, sem a sancção de uma assembléa
geral da companhia, não tome empreitada ou levante qualquer sornma
de dinheiro que eleve a importancia tomada emprestada pela companhia
e devida na occasião a mais de metade do capital social subscrípto, e
que os debentures, titulas ou valores hypothecarios, hypothecas ou
outros onus sejam passados com a sello SOCIal da companhia, e que, se
precisar de serem registrados de accórdo com as disposições da Lei de
Companhias (Consolidação) de 1908, seja esse registro devidamente
eftectuado ;

i) crear, saccar, acce.tar e endossar e negociar respectivamente
obrigações de dividas, lettras, cheques e outros valores commerclaes,
comtanto que sejam OS mesmos assignados por pessoa ou pessoas dele
gadas pela directoria para esse fim ;

j) empregar ou emprestar quaesquer dos fundos sociaes nos valores
que julgar convenientes (com exclusão das acções da companhia), e
opportunamente variar de emprego;

k) conceder credito e negociar a credito com qualquer pessoa com
quem possa ter transacções a companhia;

l) conceder a qualquer director que tiver de ir para o estrangeiro
ou que preste qualquer outro serviço cxtraordinario uma remuneração
especial pelos seus serviços;

m) assígnar a favor de qualquer director ou outra pessoa que possa
incorrer ou que esteja para incorrer em qualquer responsabilidade pes
soal pela companhia ou em beneficio della, quaesquer hypothecas ou
onus sobre a ernpreza, ou sobre a totalidade ou qualquer parte dos bens
presentes ou futuros, ou sobre o capital não realizado da companhia,
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segundo melhor entender, ou qualquer hypotheca 'ou onus assim constí
tuidos poderá conter a faculdade de vender e quaesquer outras faculda
des e estipulações que forem previamente ajustadas;

n) vender, permutar ou de outra forma dispor, absoluta ou condi
cionalmente, da totalidade 'ou de qualquer parte dos bens, privilegios e
emprehendírnentos da companhia nos termos c condições e pelas consí
derações ou preços que entender;

o) afflxar o sello social em qualquer documento, comtanto que
este seja assígnado pelo menos por um director e referendado pelo
secretario Ou outro funccionario nomeado para tal fim pela directoria,

44. A directoria poderá reunir-se para tratar dos negocies da
companhia e adiar e de outro modo regular as suas reuniões conforme
entender, e poderá determinar o numero necessário para deliberar va
lidamente.

Emquanto não fór resolvido ° contrario, dous directores consti
tuirão quorum.

As questões que se suscitarem em qualquer dessas reuniões serão
decididas pela maioria de votos e no caso de empate terá o presidente
um segundo voto, de desempate.

45. 'I'odc s os actos praticados em qualquer reunião da directoria
ou por qualquer pessoa aaindo em qualidade de director serão tão
validos como se cada uma de taes pessoas tivesse sido devidamente no
meada e estivesse habilitada a exercer o cargo de director, embora se
verifique depois quo houve algum defeito na nomeação de qualquer
desses dírectores ou pessoas agindo na fórma acima.

46. Uma deliberação por escripto, assígnada por todos os dire
ctores, será tão valida e cffectiva COmo si tivesse sido approvada em
reunião da directoría devidamente constituída.

47. A directoria fará escnpturar em livros ad-noc actas de- todas
as deliberações c trabalhos das assernbléas geraes e das reuniões da
directoria ; e quacsq uer dessas actas, quando assignadas por pessoa que
se declare presidente da reunião a que se referem ou em que forem
lidas, .constituu'ão prova dos factos nellas exarados.

48. Vagará o cargo de director:

a) si Adelbert I-lenry Alden ou Os seus successores declararem por
escripto o seu desejo de que seja exonerado um determinado director,
entregando o seu aviso por escripto no escriptorio da séde social;

b) quando se der o caso de dernencia, íallencia ou maratona de
um delles :

c) si um dírector enviar por escripto o seu pedido de demissão á
dírectoria.

49. Todos os directores, empregados ou serventes da companhia
.serão reembolsados por COnta da mesma de todos os gastos, perdas,
prejuízos e responsabilidades em que incorrerem na gestão dos nego
cios da companhia ou por motivo do uso de seu nome para qualquer
dos fins della.

A importancia desse reembolso constituirá immediatamente e desde
logo um onus sobre os' bens e capital a realizar da companhia, com
prefercncia sobre todos os demais direitos dos accíonistas.
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Nenhum dircctor ou empregado da companhia será responsavcl
pelos actos ou omissões de qualquer outro director ou empregado, nem
pelo facto de haver com ellc assignado recibo de dinheiros que não re
cebeu individualmente, nem por qualquer prejuízo causado por defeito
ou vicio de titulo de propriedade adquirida pela companhia, nem ainda
por motivo de insufficiencia de quacsquer valores sobre os quaes forem
empregados os fundos da companhia; nem mesmo pelos prejuízos soí
fridos por causa de qualquer banqueiro, corretor ou outro agente, ou
por qualquer outro motivo que não pelos seus proprios actos e faltas
voluntárias.

CONTABILIDADE

50. A du-cctoria fará escripturar o activo e passivo e as contas de
receita e despezas da companhia.

Essa escripturação não será acccssivel a qualquer accionísta que não
seja director.

5!. Os livros da companhia serão fiscalizados na f6rma da lei.

FUNDO DE RESERVA

52, A dircctoria poderá, antes de rccommendar qualquer dividendo,
retirar dos lucros sociacs a sonuna que entender, para a constituição de
um fundo de reserva, destinado a fazer face a depreciações ou cventuaes,
eu para igualar dIvidendos, ou para concertos, melhoramentos e con
servação de quacsqucr bens da companhia ou para quaesqucr outras
misteres.

Este fundo de reserva será applicado conforme prescrever a dirc
ctoria. Po.ícrá ser dividido em quantos fundos especiaes julgar adire
ctoria conveniente, com poderes para,empregaI-os nos ncgocios.da com
panhia sem a obrigação de conscrval-os separados de outras verbas do
activo social.

A directoria. sem Icval-os á conta do fundo de reserva, poderá
transportar para ° exercício seguinte quacsquer lucros cuja distribuição
não julgar opportuna.

DIVIDENDO

53. A companhia em assembléa geral poderá declarar um divi
dendo a distribuir-se entre os accionistas, de accôrdo com os seus di
reitos e interesses nos lucros; mas não será declarado dividendo maior
que o que fór recommendado pela directoria.

54.' Quando, a juizo da dírectoria, a situação dacompanhía o
perrníttírJ' poderão ser pagos aos accionistas dividendos provisorios por
conta do dividendo do anno então corrente.

55. Salvo o direito de retenção da companhia, todos os dividendos
e juros pertencerão e serão pagos aos ecctonistas que se acharem
inscriptos no registro na- data em que forem declarados ou vencidos,
não obstante transferencia ou transmissão posterior das acções,
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56. Si varias pessoas estiverem inseriptas como proprietarios em
conjuncto de qualquer acção, qualquer uma dellas poderá passar valida
mente recibos de todos os dividendos e juros pagaveis a respeito
dessa acção.

57- Nenhum dividendo vencerá juros contra a companhia.

AVISOS

58. A companhia poderá dar os seus avisos ao nccionista quer
entregando-os pessoalmente, quer rerncttendo-os pelo Correio, em carta
franqueada a elle dirigida para o seu endereço registrado.

No caso de convocação de uma assembléa para discutir uma deli
beração que, si fór approvada, necessitar de confirmação como Reso
lução Especial, o aviso de sua convocação poderá ser feito ao mesmo
tempo ou em qualquer época posterior ao aviso de convocação da pri
meira assembléa. E não prejudicará o aviso de convocação, quanto á
segunda assembléa, Ofacto de só a convocar elIe no caso de ser a deli
beração approvada na primeira assembléa pela maioria exigida.

59. Qualquer accionista que residir f6ra do Reino Unido poderá
indicar um endereço ahi no qual lhe serão entregues todos os avisos;
e serão considerados bem dados todos os que forem expedidos para
esse endereço.

60. Os avisos mandados pelo Correio serão considerados entreg-ues
no dia posterior áquelle em que forem lançados ao Correio. Para
comprovar-lhe a expedição bastará provar que o aviso foi regular
mente endereçado e posto no Correio.

61. Todos os avisos que tenham de mandar-se aos accionistas
serão. com respeito a qualquer acção possuída em coajuncto, expedidos
ãquellcs dos possuidores em conjuncto cujo nome estiver em primeiro
logar no registro; e o aviso assim dado será suíflciente e valido para
todos os possuidores em conjuncto.

62. 'Todos os testamenteiros, administradores, curadores ou syn
dicas de íallencia ou liquidação forçada, e todas as pessoas que por
transferencia, por força de lei ou por qualquer outro motivo vierem a
ter direito a qualquer acção, ficarão obrigados em absoluto por todo
aviso dado na fórma prescripta, desde que seja remettido ao ultimo
endereço do accíonista, não obstante tenha sido a companhia informada
do seu íallecímento, dcmencía, fallencia ou interdicção do accionista.

LIQUIDAÇÃO

63. Si na liquidação da companhia o saldo apurado do activo fór
mais que suffíciente para o reembolso da totalidade do capital realizado
até O começo da liquidação, o excesso será repartido entre os accio
nístas, na proporção de suas entradas realizadas ou que deveriam ter
realizado sobre as acções por elles possuidas respectivamente no prin
cipio da liquidação.

Si f6r insufficiente para o reembolso da totalidade desse capital, o
referido actívo será repartido de modo que, tanto quanto possível,
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os prejuízos sejam supportados pelos accionistas na proporção de suas
entradas realizadas ou que deveriam ter realizado sobre as acções por
elles possuidas no inicio da liquidação.

64. O liquidante, ao ter lagar qualquer liquidação (voluntaria,
sob fiscalização ou forçada) poderá, com a sancção de uma deliberação
extraordinária, dividir entre os contribuintes em espécie a totalidade
ou qualquer parte do actívo social; e para tal fim poderá dar o valor
que julgar razoavel a qualquer uma ou mais classes de bens e deter
minar a fórma pela qual se fará a divisão entre os accionistas ou as
differentes classes de accionistas; poderá, cutrosim, com a mesma
sancção, averbar qualquer parte do acttvo da companhia em nome de
curadores, syndicos ou fldeicommissarios, mediante as condições de
deposito em beneficio dos contribuintes que entender.

65. O liquidante, independentemente dos poderes que lhe são
conferidos pela Lei de Companhias (Consolidação) de 1908, e como
faculdade addicional, poderá, mediante uma deliberação especial,
vender o acervo e negccio da companhia ou a totalidade ou qualquer
parte de seu activo, por acções integradas ou não, ou por obrigações
ou por outros interesses em outra companhia, já então organizada ou
que esteja para formar- se com o fim de levar a effeito a compra e
venda; e poderá, no contracto de compra e venda, determinar que o
producto da venda seja adjudicado directarnente aos accionistas desta
companhia na proporção de seus interesses respectivos e tambem
limitar um prazo, findo o qual, as acções, obrigações ou outros in
teresses não acceitos serão considerados como irrevogavelmente recu
sados, ficando á disposição da companhia.

Nomes, endereços e prufissão dos subscrípíores

Albcrt Long, negociante - 39, Mincing Lane - Londres, E. C.
F. T. Cole, emprcgado-Lgo, Mincing Lane c--Londres, E. C.
Datado no dia 27 de julho de tçoç.

'Testemunha das assignaturas supra:
E. 8tevensori - to r, Leadenhall Street, E. C. - Empregado dos

81'S; Waltons & Comp., solicitadores.
Se1l0.
Por cópia conforme: - Gco. J. Sargent, assistente do officíal do

registro de Sociedades Anonyruas.
Eu, abaixo assígnado, Horatío Arthur Erith de Pinna, tabellião

publico da cidade de .Londres, por nomeação real e devidamente jura
mentado e em exercício:

Certifico que os documentos na lingua portugueza aqui annexos e
marcados respectivamente Com as letras (A)} e ((B» são traducçõcs fieis
e confonncs da certidão de incorporação em inglez, e marcada (An e
do exemplar offlcial, também em inglaz e marcado «TI) da escriptura
social e dos estatutos da sociedade anonyma designada «Adelber
H, illden Limited» achando-se estes dons documentos em ínglezz'
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aqui igualmente annexos. Certifico mais que os referidos documentos
em inglez, estando respectivamente nuthenticados coma assignatura,
que reconheço verdadeira, do Sr. George John Sargent , archivista
delegado de socjeoades nnonymas da Inglaterra, possuem na fórma das
leis inglezas todos os caracteristicos para poderem fazer fé de seus res
pectivos contendas.

E em virtude do exposto, os citados exemplar offícial, certidão,
assígnatura e traducções são. todos dignos de toda fé e credito tanto
judicial como extra judicialmente.

Em testemunho do que, para fazer constar onde convier e para
todosos effeitos legaes, passo o presenteque assigno e sello em Londres,
aos I I dias do me? de agosto de 1Qo9. - Em testemunho da verdade,
H. A. E. de Firma, tacelltão publico.

Sello do mesmo tabellião ,
Reconheço verdadeira a assíguatcra retro de H. A. E. de Pinna,

tabellião publico desta cidade e para constar onde convier, a pedido do
mesmo, passei a presente que assiguei e fiz sellar com o se110 das armas
deste Consulado Geral dos Estados Unidos do Brazil em Londres;

Sobre uma estampilha do seIlo consular brazíleíro do valor, de
5$. Aos [8 de agosto de 1909.~ (Assignado).- F. Alws Vieira, consul
geral. Estava o sello official do referido consulado.

Seguia-se a legislação da firma supra, feita pela Secretaria das Re
lações Exteriores do Brazil.

Estava devidamente sellada na Rccebedoria da Capital Federal.
Nada mais continha o referido instrumento que bem e fielmente

verti do proprio original ao qual me reporto.
Em fé do que passei a presente que sellei com o se110 do meu

oflicio e assigno nesta cidade do Rio de Janeiro, aos I I de novembro
de 1909.- E. Murrar,

DECRETO N. 7.689 - DE 06 DE NOVEMBRO DE IC)ü9

Determina que até ulterior deliberação do Congresso Nacional o prefeito ad
ministro e governe o Districto independentemente ela collaboração do Conse
lho Municipal, que é considerado não existente, por se não ter constituído
na forma de direito.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil :

Considerando que conforme prescrevem a lei n. 85, de 20 de
setembro de 1892, art. 7', e os decretos ns. 5.160, de 8 de março de
1904, art. 9°, paragrapho unico, e 6.634, de 14 de fevereiro de
1907, paragrapho unico, art. 26, para que tenha lagar a sessão de
posse e abertura dos trabalhos do Conselho Municipal é necessario
que estejam reconhecidos dons terços, ao menos, dos intendentes
eleitos, isto é, onze intendentes municipacs ;
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Considerando ainda que, nos termos do art. .10, paragra)?ho
unico, da lei 11. 85, e do art. r I, 2a parte, do decreto n. 5. r60, actma
citados, as leis sobre impostos e despezas só poderão ser votadas
pela maioria absoluta dos membros que compõem o Conselho ou
sejam nove intendentes:

Considerando que as duas parcialidades em que se divide a
politica do Districto Federal conseguiram, cada uma, a!2enas oito
diplomas de intendentes, os quaes, trabalhando na verificação de
poderes em dous grupos separados, não puderam constituir legal
mente' o Conselho;

Considerando, afinal, que os factos indicados representam um
caso de força maior que priva o Conselho de se compor e reunir:

Resolve submetter o caso ao conhecimento do Congresso Na
cional e, até, que este delibere a respeito, determina que, nos ter
mos do art. 23 do decreto n. 5· 160, de 8 de março de 1904, °prefeito
administre e governe o Districto de accôrdo com as leis e posturas
em vigor, independentemente da collaboraçáo do Conselho Muni
cipal, que ora não existe por se não ter constituido na fórum de
direito.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1909, 88' da Independeu
cia e 21' da Republiea.

NILO PEÇANIlA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 7.690 - DE 26 DE NOVE.rBRO DE 1909

Abre ao Ministerio da Agricultura, Industria c Commercío o credito especial de
lOO:OOO~, para pagamento de obras de adaptação e outras despesas motiva
das pela íuetallaçâo do mesmo ministcrio lIO Palácio dos Estados, no recinto
em que Iunccíonou a Exposição Nacional de 1<)08.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do art . .50 da lei n , 1.606, de 29
de dezembro de '906, e tendo ouvido o Tribunal de Contas na
f6rma do art. 70, § 5°, do respectivo rcaulamento, resolve abrir ao
Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio o credito espe
cial de 100:000$ para pagamento de obras de adaptação do edifi
cio, acquisição de moveis e outros objectos, transportes e outras des-
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pezas motivadas. pela installacâo do dito ministerio no Palacio d0S
Estados, no recinto em que funccionou a Exposição Nacional de
1908.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1909,88' da Independen
cia e 21° da Republica.

N ILLO PEÇANHA.

A. Candido Rodrigues.

DECRETO N. 7.692 - DE 2 DE DEZE,mIW DE 19üCJ

Abre ao Mínístcrío da Guerra o credito especial de 9:3°1$052, para atrcndcr ao

pagamento de vencimentos devidos ao escrevente de I" classe do cxtincto

Arsenal ele Guerra da Bahia, Antonio Bento de Oliveira.

O Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização conferida pelo art. 1° do decreto legislativo
n. 2.137, de 4 de novembro ultimo, resolve abrir ao Ministerio
da Guerra p credito especial dc 9:301:';062 para attender ao pa
gamento ao escrevente de Ia classe. do cxtincto Arsenal de Guerra
do Estado da Bahia, Antonio Bento de Oliveira, addido á Inten
dencia da 7:;' região de inspecção permanente, de vencimentos' a
que tem direitode 19 de janeiro de 1899 até ° fim do presente
exercicio.

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1909, 88' da Iudependencia
e 21' da Republica.

NILO PEÇANIlA.

J, B. Bormann ,
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DECRETO N. 7.691 - DE 2 DE DEZE,mRO DE 1909

961

Abre ao Ministerio da Guerra o credito de 7: llótf)_IÓ, suppícmcntar á verba 88
do art. rz da lei 11.3.°3°, de 31 de dezembro de 19J8,

O Presidente da Repllbliea dos Estados Unidos do Brazil,
resolve, de accórdo com o disposto no art. 2° do decreto legis
lativo n. 2.154, de 22 de novembro findo, abrir ao Ministerio da
Guerra e credito de 7: J 16$646, snpplernentar á verba 3' -Serviço
de Saude-Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar-do art. 12

da Lei n. 2.050, de 31 de dezembro de 1908, de aceórdoeom a de
monstração junta, para attcnder ao pagamento de despezas, no
período decorrido de 27 de novembro a 31 de dezembro do
presente anno, provenientes da reorganização do mesmo labora
torio, feita por decreto n. 7.454, de 8 de julho ultimo, e appro
vada pelo citado decreto legislativo.

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1909, 88' da Independeneia
e 21' da Republica.

NILO PEÇANHA.

J. 13. 1301'1na,,,,.

DECRETO N. 7.693'- DE 2 DE DEZEMBRO DE '9°9

Apporova o regulamento para o serviço de remonta do Exercito.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização conferida pelo art. 13D, alinead, da lei 11. 1.860, de a
de janeiro de 19:::>8, resolve approvar o res-ulamento que com este baixa,
asstgnaoo pelo general de divisão José Bernardino Borrnann, ministro
de Estado da Guerra, para o serviço de remonta do Exercito.

Rio de Ja!leirv, 2 de dezembro de 190'), 830 da Indcpendcncia e
21 li da Republica .

NILO PEÇANHA.

J. B. Borniann..

Poder Executivo - 11)':9 ~ VoI. 11. 61
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Regulanl.cnto para, o serviço de re:rnonta
do Exercito, a que se a-e ree-c o decreto
m , i7.693, de 2 de ctece ern'b.co de 1.909.

CAPITULO I

DO SERVIÇO DE REMONTA

Art. I. o O serviço de remonta tem por fim assegurar aos diffe
rentes corpos) estados- maiores e estabelecimentos do Exercito o forne
cimento dos animaes neccssaríós aos mesmos.

Art. 2. o Para isso o serviço dispõe dos depósitos de remonta e
de coudelaria de Saycan, ficando todo elle sob a direcçâo do Departa
mento da Administração.

CAPITULO II

DOS DEPOSITOS

Art. 3. a Os depósitos de remonta teern por fim :

a) a compra de animaes nacíonaes próprios para o serviço do
Exercito;

b) o recebimento dos mesmos das mãos dos criadores e o trato e
a educaçãd'a dar-lhes para fazel-os passar progressivamente ao regimen
militar;

C) a entrega aos diflerentes corpos, estados-maiores e estabeleci
mentos dos animaes que lhes forem destinados;

d) o trato dos garanhões que o Governo entregar a cada deposito
para auxiliar o melhoramento da raça cavallar da zona;

e) a plantação das forragens necessarias aos serviços acima.
Art. 4. 0 Os depositas são directarnente subordinados, quanto á

disciplina e regras gcracs do serviço, ao ínspector permanente da
região, mas para as operações de compra e distribuição dos auimaes ,
nomeação de pessoal de administração e organização do serviço POM
culiar a seus fins, elles dependem sórnente do Departamento de
Administração.

DO PESSOAL DOS DEPOSITaS

Art. 5.o Cada deposito terá :

I commandante, official superior ou capitão;
1 ajudante, capitão ou subalterno;
1 medico;
1 intendente, 2 0 tenente;
I veterinário, 20 tenente;
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1 pharmaceutico, 2 0 tenente;
1 picador, 2 0 tenente.
Todos esses officiaes serão do quadro activo do exercito e (;S dous

primeiros pertencerão ás armas montadas.
Paragrapho unico. Quando' o Governo julgar conveniente, o de

posito poderá ficar a cargo de uma unidade montada e neste caso os
cargos de administração serão desempenhados por offtciaes da propria
unidade.

Art. 6. o Haverá ainda em cada deposito, salvo o caso do para
grapho precedente, um pelotão de cavallaria para o serviço do meS!110,
o qual montará em cavallos do deposito.

Art. 7.0 Os depositas poderão ter tambem trabalhadores civis para
o serviço das plantações ..

Art. 8. ú O commandante, na sua ausencia ou impedimento, será
substítuído pelo offlcial combatente mais graduado em serviço no de
posito, e o ajudante pelo commandante do pelotão,

Art. 9. o Ao commandante incumbe, além das attribuições e de
veres designados nas leis e regulamentos militares:

Propor ao Departamento de Administração as nomeações e de
missões do pessoal da administração;

Convocar e presidir as sessões do conselho economíco ,

Abrir, rubricar e t; ncer rar os livros da administração e fiscalização
a soa escrípturação ;

Remctter annualmentc ao Departamento de Administração um re
latoríõ círcumstauciado das occurrencias, propondo as medidas que
julgar convenientes, para melhorar o serviço;

Enviar ao mesmo departamento annualmente os mappas dos mo
delos, bem corno um da carga, que obdecerá ao modelo commum dos
corpos:

Presidir a commissão de compras de animaes ;
Cumprir Ç; fazer cumprir o presente regulamento j
Exercer sobre o pelotão de cavallaria as mesmas attribuições que

tem o commandante de corpo.
Ar1. 10. Ao ajudante compete:
Fazer executar fiel e promptamcnte as ordens do commandante:
Fiscalizar todo o serviço, dando parte das irregularidades que

encontrar e não puder sanar j
Organizar as relações do pessoal c conferir contas e folhas de paga

menta;
Art. 1 I. O veterinário, o picador, o intendente, o medico e o

pharmaceutico exercerão no deposito as attrlbuições consignadas nos
regulamentos elos corpos elo Exercito; essas attribuições estendem-se
também ao pelotão de cavallaria.

Paragrapho unico. O picador será auxiliado pelas praças do pe
Iotão que tiverem a ncccessaria aptidão.

Ar1. 13. O cornmandantc do pelotão de cavallaria exerce em sua
unidade attríbuíções de commandante de esquadrão, no que não for in
compatível com o effcctivo do pelotão.
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DAS Cm,iPRAS

Art. 13. Os animaes serão adquiridos por compra etíectuada por
uma comrnissâo de officiaes para cada deposito.

Art. 14. O presidente da commíssão será o cornntandante do de
pOSi70 e os outros membros nomeados pelo Ministério da Guerra. O
vete-ieanc do deposito acompanhará a commíssão como perito.

Art. 15. Essas compras se effectuarâo de outubro a março.
Art. 16. Na época marcada para compra se fará, préviamente, por

um ou mais membros da commissão, uma exploração na zona para co
nhecer os seus recursos, e á vista dá qual a commissão fixará seu itinerário.
Por meio de publicações nos jornaes, editaes e communicações ás mu
nicipalidades se tomará publico quaes os logares c dias de compra e o
numero de anímaes de cada especie (sella, tracção ou carg-a) que o depo
sito pretende adquirir, bem corno as condições a que os auimaes devem
satisfazer; a commissão, dirigindo-se a esses logares nos dias deter
minados, procederá a compra depois de rigoroso exame, e de accórdo
com o preço médio estabelecido prévíamente pelo Governo fará ao
vendedor um certificado de compra, mediante o qual este receberá no
deposito a importancia, depois de um prazo de J5 dias para a verí
ücação da não extstcncía de vicias redhíbítorios.

§ 1'<' As molestias e vícios não verificados poroccasião da compra,
e que dão direito á annullação dessa operação {acçâo redhibitoria) do :

Ophtalmia intermittente ;
Epile,psia ;
Doença chronica dos pulmões e da pleura ;
Immobilidade ;
Sibilio chroníco da respiração;
Birra;
Mormo :
Lampad.o;
Manqueiras ;
Manhas, que tornem o animal íruproprío para O serviço militar.
8 2.° As condições a que devem satisfazer os animaes para a compra

são:
Boa conformação exterior, completa isenção de qualquer molestía,

aleijão ou defeito que possa impossíbíhtal-o para o serviço;
Ausencia completa de siguaes indicativos de haver sido curado de

molestias graves que poôcssem ter influído na sua constituição;
Altura mínima : pll,45 para os cavallos e éguas de 3 annos, Im,46

para esses animaes com 4 annos ou mais, pn'38 para muares de tres
aunos e I111,40 para os muares de quatro annos ou mais.

essas alturas serão medidas com o hyppometro.
Art. 17. Os animaes sertio submettidos, por conta e risco do Go

vemo, a prova da malleiua, c só depois de julgados não terem mormo,
serão definitivamente incluídos, inscriptos nos livros de resenha e mar
cados a fogo na parte anterior do casco da mão direita.

Art. 18. No deposito os animaes serão grupadcs por espccies (sella,
tracção e carga) e em lotes de 30 a 40: cada lote scráconservado em
um potrero cercado, onde haverá um galpão para abrigo. Serão forra-
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geadas por meio das plantações do deposito e de accõrdo com a ta
bella que íõr organizada.

Art. 19. Os animaes serão adquiridos COIll a idade de tres a quatro
anBOS e só serão entregues para o serviço..aquellcs, depois de quatro
annos feitos, e estes, depois de seis mezes de estadia' 110 deposito.

Art. 20. Ernquanto não estiver regularizado esse serviço, poder
se-ha adquirir animaes de quatro a sete aunos, para serem entregues
logo aos corpos. -

Ar1. :2 I. A não ser os anímacs de puro sangue destinados a gara
nhões, os cavallos que o deposito adquirir deverão ter sido castrados.

Art. 22. No numero dos auimacs destinados á sella, pode-se ad
mittir eguas, em numero não superior a :20 % ; os destinados á tracção
dos trens de combate serão, indifferentemente, cavallos ou eguas : os
para carga e tracção dos outros trens serão muares.

Art. 23. Os garanhões serao adquiridos n~ paiz ou no estrang'eiro
e da fórma que o Governo julgar mais convemente: os destmados a
produzir o cavallo de sella serão arabes, anglo-árabes, ou puro sangue
de corrida, devendo tambem adquirir-se reproductores de typo leve
para tracção.

Art. 24. Esses reproductores serão destinados á monta gratuita de
cguas pertencentes a particulares, sob as seguintes condições:

a) ser a egua julgada pela administração do deposito em boas con
dições para produzir o cavallo de guerra;

b) comprornetter-se o seu dono a participar o nascimento do pro
dueto, dentro de dous mezes, para ser inscripto no registro do depo.
sito, ficando o Governo com a preferencia p-ara adquiril-os, podendo o
proprjetario rcctificarpellos, sígnacs do animal, até completar um anno;

c) o particular que faltar ás condições acima ficará privado de apre
sentar ou fazer apresentar suas éguas á cobertura e de concorrer á
venda de animaes para remonta;

d) a despeza com a alimentação da egua, durante a sua estada no
deposito, será paga por seu dono antes de retlral-a.

Art. :25. Cada garanhão poderá cobrir até 50 cguas, annualrnente.
Art. 26. O Governo instituirá premias para os creadores dos me

lhores productos de tres a quatro annos, que estejam registrados nos
depósitos e forem adquiridos para o serviço do Exercito, bem como
para os que apresentarem maior numero de productos nas condições
acima, em um certo prazo.

Art. 27. O numero de animaes a adquirir, annualmentc, para cada
deposito, será calculado pelo Departamento de Administração, tendo
em vista as necessidades prováveis da tropa na região e mais sOlo para
os accidentes que se possam dar 110 deposito e casos imprevistos.

Art. 28. Para esse calculo, a duração do cavallo é computada em
sete annos, tendo os corpos ele tropa direito a remontar rSo/ode seu
effectivo ,

DA ENTREGA DOS ANBIAES PARA o SERVIÇO

Art. 29. Annualmente e com prévia anteccdencia, os corpos de
tropa, estados maiores e estabelecimentos farão chegai' ao Departa
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.mento de Administração, pelos canaes competentes, os seus pedidos de
animaes, com as devidas justificações.

Art. 30. A' vista desses pedidos, o Departamento de Adminis
tração organízara o mappa geral dos anirnaes q ue devem ser forne
cidos por cada deposito e o submctterá á epprovação do ministro da
Guerra, communicando, depois, o resultado aos depositas e aos corpos.

Art. 31. Log-o que os depositas tiverem promptos os lotes, pe
dirão aos corpos o pessoal necessario para conduzíl-os, o qual deverá
se apresentar munido dos buçaes, cabrestos e outros objectos que
forem precisos r o commandantc da força passará recibo ao deposito, e
receberá uma relação dos animaes com as respectivas resenhas co
piadas do livro de registros j receberá também do corpo, por adianta
menta, as quantias necessarias para os gastos de viagem com os ani
maes, os qunes serão considerados forrageados pelo corpo, desde que
sahcm de deposito.

Art. 33. Os animaes entregues pelos depositos não podem voltar
para elles, sob pretexto algum.

DO MATERIAL

Art. 33. Além das casas necessárias á administração, moradia
dos officiaes, aquartellamento do pessoal, haverá em cada deposito

Uma enfermaria para o pessoal.
Uma enfermaria veterinaría.
Uma pharmacia para os serviços medico e veterinario ,
Uma çocheira para os garanhões.
Os galpões-abrigos nos potreiros ,
Depositas para forragens.
As construcções necessárias ao serviço elas plantações.
Deposito de material.
As Officinas de ferreiro, carpinteiro e outras que forem necessárias.
Instrumentos agraríos aperfeiçoados.
Ferramenta de sapa ,
Carretas e carroças para os diversos serviços.
Os bois necessarios ao serviço das carretas.

DA. l.SCRIPTURAÇKü

Art. 34. Cada deposito terá os seguintes livros:
De aetas do conselho economico.
De receita e despeza.
De registro de documentos archivados.
De carg-a c descarga do material .
De resenha dos animaes entrados no deposito.
De .rescr:ha~dos garanhões e das éguas por elles padriadas.
De mscnpçac dos productos dos garanhões.
De registro das producçõcs agrícolas.
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Art. 35. Os livros cujos modelos não forem annexos a este regula
mento serão escripturados de modo identico aos seus similares dos
corpos.

Art. 36. Os depositas enviarão mensalmente ao Departamento da
Administração um mappa de anímacs (modelo n . 6) e semestralmente
um mappa de productos agrícolas (modelo n . 7).

Ar1. 37. As minutas de correspondencia e de ordens do cornman
clanteserão reunidas em livros e encadernadas annualmcnte.

no CONSELHO ECONOllIICO

A1'1. 38. Em cada deposito haverá um conselho economico com
attribuições análogas aos dos corpos, e composto de :

O commandante, o ajudante, o commandante de pelotão, o medico e
o intendente. .

Ar1. 39. O ajudante será o fiscal do conselho, o intendente ser
virá de agente e terá a seu cargo a escripturação ; o commandante do
pelotão e o medico alternarão, semestralmente, no cargo de thc
soureiro.

Al1. 40. O conselho se regerá pelo regulamento dos conselhos
economicos, no que fór applicavcl aos depositas, e terá a seu cargo a
receita e despeza ,

DO PELOTÃO DE CAVALLARIA

Ar1. 4I. E' destinado aos serviços do deposito e monta em ca
valios do mesmo para esse fim designados.

Art. 42. O commandante do pelotão tem a mesma autonomia e
deveres que os regulamentos dão aos commandantes de esquadrão j elle
é directamente subordinado ao commandante do deposito.

Art. 43. U pelotão não tem conselho economico proprío, sendo o
movimento do dinheiro feito pelo conselho do deposito.

CAPITULO nr

COUDELARIA DE SAYCAN

Art. 44. Continúa a reger-se pelo regulamento publicado na ordem
do dia do Exercito n. 361, de 15 de julho de 1904·

Ar1. 45. Nessa coudelaria, e sob a mesma administração, se creará
um deposito de remonta, no qual serão incluídos não só os productos
da coudelaria, julgados aptos para o serviço, como os animaes adqui
ridos pela f6rma estabelecida no presente regulamento.

Art. 46. Para esse deposito vigorarão as disposições dos capitulas
precedentes em tudo que não estiver previsto no regulamento da ,COU
delaria.
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CAPITULO IV

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 47. A remonta annual attribuida a cada corpo tem po~ fim
não só supprír as faltas, como substituir os animaca que estejam Inca
pazes, quer por haverem completado seu tempo de serviço quer por
outras causas.

Parug'rapho unico. Os corpos poderão conservar par~ o serviço de
tracção ou de carga os animaes que não se pr~star~rn mais a~ de sell~.

Art. 48~ Os. anirnaes que se tornarem muteIs ao serviço, serao
vendidos em concurrencia publica pelos corpos a que pertencerem, sendo
oiproducto recolhido aos cofres dos mesmos.

Paragrapho unico. A venda terá lagar logo que o corpo tenha o~
dem para receber a remonta ;.e se houver demora, o corp? perde o di
reito de receber o quantitativo para a forragem desses arnmaes, desde
que seus substitutos comecem a vence~' esse qua~ti~ativo. " .

- Art. 49. Os corpos podem, mediante perrmssao do Ministério da
Guerra, comprar em qualquer época e á custa ele seus cofres, animaes
para substituir os que se inutilizarem ou se mostrarem refractarios ao
ensino; nas duas ultimas hypotheses os corpos elevem vender esses eni
maes, pertencendo-lhes a importancia obtida.

Paragrapho unico . Os animaes adquiridos devem satisfazer a todas
as condições exigidas para o serviço do Exercito.

Art. 50. Os officiacs dos corpos montados se remontam por seus
corpos, t os outros, com direito á montada, pelos depositas de sua
região.

Art. 5 I. O Governo discriminará as regiões a que deve servir cada
deposito de remonta.

Art..SL E' perrnittido a qualquer official, que tenha direito á mon
tada, possuir um cavallo de sua propriedade, que será forrageado pela
unidade a que pertencer o offícíal,

E' condição essencial, porém, que esse cavallo satisfaça as condi..
ções exigidas para o serviço do Exercito.

Art. 53. E' igualmente permittido a qualquer official, adquirir
para sua propriedade o animal de sua montada, ou outro, á sua es
colha, no deposiio de sua regtão : o preço será o da acquisíção por
parte do Governo, e o pagamento por descontos mensacs do soldo.

§ i''. E', porém, prohibido ceder a um official o animal da mon
tada de uma praça, ou de outro official.

§ 2°. O official não póde vender a um civil O animal que houver ad
quirido do Governo, salvo si elle se inutilizar para o serviço militar ou
nos casos de transferencia de guarnição, reforma ou outro devidamente
justificado perante o commando de seu corpo.

Art. 54, Só por. um motivo grave se tomará o cnvaüo da montada
de uma praça que esteja prompta em sua unidade.

Art. 55 Si a zona de um deposito fór muito extensa, o Governo
poderá manjar confiar, na época propria , alguns dos g'aranhões
daquelle deposito aos regimentos de cavallaria ou artilharia existentes
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na zona, para a cobertura de cguas particulares, de acc6rdo Com as
prescripções deste regulamento.

Os garanhões, porém, s6 serão entregues depois que estiverem
promptas as accommcdaçõcs necessárias.

O commandante do regimento exercerá então attribuições exer
cidas pelo commandante do deposito e fará a este as cornmunicações ne
cessarias.

Terminada a época de cobertura, os garanhões regressarão ao de
posito.

Art. 56. Os deposites de remonta devem ter prornpta uma organi
zação de depositos moveis de remonta, para acompanhar as grandes
unidades em caso de mobilização. O regulamento de serviço de cam..
panha dará sua composição.

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1909.- J. B. Bormann.
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Modelo n.2o

DEPOSITO DE REMONTA .

LIVRO DE REGISTRO DOS GARANHÕES

Teve principio em...•..........

(Este livro tem 50 folhas)

GARBOSO

---~----

97f

Filiação (Pae) Avós
(i\lãe) AvOs

Raça - Puro sangue de corrida.
PelJo e signaee - Alazão, ma

lacara , cascos pretos.
Data de nascimento (Dia, mcz e

anuo).
Naturalidade - Inglaterra.
Preço da compra.

Alterações

1909- Foi incluído no Deposito
como rcproductor a ....•..••.•....

Em março cobriu (tantas) eguas
indigenas ~ (tantas) de lf2 sangue
íngtea. Baixou a enfermaria a .•...• ;
alta por curado a .

Modelo n.:3

DEPOSITO DE REMONTA..•.........

REGISTRO DAS EGUAS COBERTAS PELOS GARANHÕES DO DEPOSITO

Teve principJo 1.'11I ••••••••••••

(Eil,te registro terá 200 folhas).

CARIMBO DO DEPOSITO

N. r

Nome

Pello e eignacs

Raça

Idade

Marca de ~rro

Propríetarío

Residente em ...•....

Foi coberta pelo garanhão em
de '" ...•..... de .

CARIMBO no DEPOSITO

N. I

Nome

Perto e sígnaes

Raça

Idade

Marca de ferro

Proprletarlo

Residente em••••.•.. "

Foi coberta pelo garanhão em...
de ....••..•........•. de.••..••.

F. (posto e nome) F. (posto e nome)

Comt. do Deposito. Comt. do Deposito.

OBSERVAÇÕES - O commandcnte do Deposito destacará a parte da direita e
e entregara ao proprletario da egua , satisfeitas as exígenclas do regulamento.
A apresentação deste certificado c indispcnsavel para o registro do pfoducto ,
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Modelo n. ""..1-

PARTICIPAÇÕES DE N,\SCIMENTO DOS PRODUGTOS

ObSCI'v,lções - Serão fornecidas em cadernos aos criadores que os requisitarem
gratuitamente, pela administração do deposito; Depois de servirem para a cscrjptu
ração do livro de registro, serão restituídas ao criador com o devido certificado.

NOTAS DO CRIADOR

Nome ..

Estado •.•.•..••••..•••••••...•••..

........................ o nascimento

Filbção

•
"o"o
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Ü'5f,

"o.
~

PelloSexo

Sígnaes característicos

Em...••....•.••••.....••.••.

Município .

Nascido..••....••••.•..•.•.••.•.•.•

o abaixo nssígnado participa ao

commando do Deposito de Remonta

de ••.••.••..•... ~••.•.•.•.•.........••

Aos de .

de .•••••••

do producto de sua propriedade

abaixo designado:

Pne (nome e sangue)

Mãe (nome e sangue)

Data c aesígna tura.
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DECRETO N. 7.694 - DE 2 DE DEZEMBRO DE 1909

NILO PEÇANHA.

Leopoldo .ie Bulhões.

Abre ao Mmístcríc da Guerra o credito de 5:000$ para OCCOI'rer ao pagamento de
gratificação que deixou de receber o capitão de fragata Tncruístocrcs No
gucirra Savío , professor do Collcgio Mílilar, jú Iallccido .

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização que lhe confere o decreto legislativo n. 2.125, de 28 de
outubro findo, resolve abrir ao Mínísterio da Guerra o credito especial
deS:ooo$ para oecorrer ao pagamento de gratificação que deixou de
receber o professor do Collegio Militar, capitão de frag.ata Themistocles
Nogueira Savio, já fallecido, como premio pela-sua obra « Curso ele
mentar de geographia '', de accórdo com o art. 114 do regulamento
do mesmo collegío.

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1909, 88° da Independencia e
21° da República.

NILO PEÇANHA.

j. B. Bornuntn,

DECRETO N. 7.695 - DE 2 DE DEZEMBRO DE 1909

Approva os novos estatutos da (A Prcvídencia -, caixa paulista de pensões

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, atten
dendo ao qtre requereu em 9 de agosto do corrente anno « A Previ
dencia », caixa paulista de pensões, COI11 séde na capital do Estado
de S. Paulo, autorizada a funccíonar pelo decreto n. 6·9I7, de 9 de
abril de 1908:

Resolve approvar Osseus novos estatutos apresentados em assem
bléa geral extraordinária, realizada a 3 do mesmo mez de agosto, com
as alterações abaixo indicadas, continuando a mesma sociedade obrigada
a submetter-se em tudo quanto lhe for applicavel ás disposições dos
decretos n. 434, de 4 de julho de 1891, e n. 5.°72, de 12 de dezembro
de 1903, e de quaesquer outros que vierem a ser promulgados sobre a
matería de sua concessão.

Os novos estatutos ficam approvados com as seguintes alterações:
Ao art. 21, n. II - Accresccntc-se no periodo final, depois das

palavras - « fundo disponível» o seguinte: ( tanto quanto baste para
supprir despezas imprevistas ou dcficienclas devidamente verificadas ».

O art. 50 fica assim ra.íigido : - (( O mandato dos directores
effectivos será estipendiadn e os SCl1S vencimentos mensaes serão fixados
pela- assemblén geral, não podendo, porém, exceder de I :000$ por
cada um )l.

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1909, 88° da Independencia e
2Ioda Republica.
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Caixa Paulista de Pensões

ASSEMnLÉA GERAL EXTRAORDINARIA
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A 17 de julho de 1909, na sede social, ás 8 horas e 5 minutos
da noite, foi pelo Sr. presidente, Dr. Francisco de Toledo Malta,
verificado pelo livro de presença o comparecimento de numero legal de
sacias e de joías, conforme as declarações e assígnaturas, e declarada
aberta a sessão da assernbléa geral extraordinária, foi levantada pelo
accionista Dr. Sampaio Vianna e apoiada pelo Dr. Theophilo B. de
Souza Carvalho a preliminar de que não podia funccionar a assernbléa
em vista de faltar o numero preciso de joias, visto que os procura
dores e substabelecidos carecem de poderes legaes para o mandato,
pelo que foi adiada a sessão desta assembléa para O dia 22 do cor
rente, ás 7 horas da noite, nesta mesma séde, que será annunciada peja
imprensa.

Pelo Dr, Sampaio Via11l11 foi proposto e acceito por todos que
a Mesa fosse encarregada de assígnar esta acta , que foi por mim es
cripta e assignada, corno secretario, Joaquim Rodrigues dos Santos.
- Francisco Malta, presidentcv-> Joaquim Rodrigues dos Santos,

ASSE.1IlBLÉA GERAL EXTRAORDINARIA

Segunda convocação

Aos 22 dias do mez de julho de 190], na sé.le social, ás 7 horas
e 20 minutos da noite, foi pelo Sr. presidente Dr. Francisco de Toledo
Malta verificado, pelo livro de presença, não ter comparecido numero
de socios sufficíente para funccionar legalmente a assernbléa, foi encer
rada a sessão, marcando o Sr. presidente o dia 3 de agosto, ás 7 horas da
noite, na séde social, para O mesmo fim desta e da primeira convocação.

Pelo sacio fundador, Dr. José Carlos da Rocha, foi indicado que a
Mesa nssígnassc a aeta, que foi por mim feita e assígnada, DI'. Alfredo
Zuquirn, secretario íntertno.c- Francisco lv/alta, presidente. - Dr. !li..
[rede Zuquim,

AssmmLÉA GEltAL EXTRAORDINMUA

Terceira COJlJ'ocaçâo

Aos 3 de agosto de 190q, nesta cidade de S. Paulo, em a sede
da sociedade (A Prevktencia», Caixa Paulista de Pensões, sob a pre
sidencia do Dr. Francisco de 'I'oledo Malta, servindo de secretario o
abaixo assígnado Dr. Joaquim Rodrigues dos Santos, e veriflcaudo-se
a presença dos fundadores ou accionistas abaixo nomeados, o presi-

Poder Executivo - HJo9 - Valo ll. 6:;:
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dente declarou aberta a assembléa geral, para o fim de ser tratada a
reforma dos estatutos, conforme as convocações feitas, e ao abrir a
sessão declarou o seguinte. «Como já fiz ver napr imeira assernblca
geral de 17 de julho próximo findo, a directoria quando tratou da
presente reforma dos estatutos, foi com a preoccupação de fortificar o
nosso instituto, de maneira que mais facilmente pudesse realizar as suas
elevadas aspirações.

A conducta da directoria, parece, foi mal comprehendlda e. como
a sua unica preoccupaçãc é de zelar e defender os interesses sociaes,
ella tomou a deliberação de confiar ao critério dos socíos fundadores
a apresentação das medidas que acharem uteís para a consecução do
nosso commum desideratum, mostrando assim a sua inteira Isenção
de animo e a sua absoluta imparcialidade.

Rogo, portanto, aos Srs, socios fundadores que apresentem á
consideração da assembléa as medidas que julgarem ele vantagem
para a sociedade.vEm seguida I obtendo a palavra o sacio funda
dor Dr. Tneophílo Benedicto co Souza Carvalho, por elIe foi dito
que, acccttanéo o convite do Sr. presidente, vinha sujeitar àiconsí
deração da assembléa um projecto de reforma dos estatutos que
elaborou, depois de ouvir. diversos socios que gentilmente com elle
trocaram ídéas, habilitando a elaboração desse trabalho, para o qual
chamou a especial attenção dos sacias presentes, pedindo e obtendo
permissão para ler e justiíicar artigo por artigo, o que fez, terminando
por entregar o referido projccto por eUe datado e assignado, Apre
sentada pelo Dr . Joaquim Marra uma emenda ao art. 95 do projecto,
emenda. esta que é do teor seguinte: {(Q art. 95 seja substituído
pelo seguinte r.,- O fundo de reserva é.destinado a supprlr as deííciencias
do fundo disponivel nos cinco primeiros annos da sociedade, quando
não baste a faculdade do art. 21, n.:2; findo este tempo, supprirá
directarnente ao fundo disponivel , no caso de deficit deste; servirá
também para supprir ao fundo ínamornivel, para manter, tanto pos
sivel, a igualdade das pensões de anuo a anuo, e acudirá ao fundo de
reembolso, no caso de não poder este acudir ás reposições». Foram
sujeitos á discussão e votação os artigos do projecto e a emenda do
Dr , Joaquim Marra, com outras emendas verbalmente propostas,
tendo sido approvados os artigos do ~rojecto apresentado, discutido
e justificado pelo Dr. Tbecphilo D. de Souza Carvalho, com a referida
emenda do Dr. Joaquim Man-a, e rejeitadas as demais. Em seguida,
pelo soda Dr. José Carlos da Rocha foi proposto á assembléa que
fosse lançado na acta um voto de louvor ao sacio Dr. Theophilo B.
de Souza Carvalho pelos relevautissimos serviços prestados á socie
dade, os quaes revelam longos e profundos estudos de todas as
disposições elos estatutos, com a sua inteira revisão, garantindo e
salvaguardando melhor os direitos e o futuro da instituição; posta a
votos a proposta acima, foi el1a approvada unanimemente, deixando
de votar o socio Dr. Tl1eophilo B. de Souza Carvalho. Em segntnda,
pelo Dr . Francisco de I'olcoo Malta foi proposto e igualmente
approvado ~pelo assembléa um voto de louvor ao socio Dr , Joaquim
Maria, pelo concurso e collaboração prestados á reforma que acaba de
ser approvada. Deixaram de votar nas deliberações da assembléa os
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impedidos) na fórma da lei e dos estatutos em vigor. Estiveram pre
sentes, segundo as assignaturas no respectivo livro, os seguintes socfos
ou accionistas, representando J 37 joias ou acções, numero correspon
dente a mais ele dous terços do capital SOCi,11, a saber: Francisco de 'I'o
Ieda Malta, Henrique Andrade, Sebastião Louzada, D. Maria Maia de
Andrade, D. Eugenia Joly Pinheiro, D. Julia Joly de Lima, D. Carlora
Nardelli, Arthur Ferreira Lima, Dr , josé Carlos da Rocha, José lIer
culo de Carvalho, Dr. José Piratining'a T'ibiriçá, Dr. Luiz de Souza
Castro, Arthur Teixeira de Carvalho, D. Paula Carvalho Rodrigues
dos Santos, Ernesto Teixeira de Carvalho, Dr. Joaquim Rodrigues dos
Santos) Joaquim Rodrigues dos Santos Junior) D. Alba Rodrigues dos
Santos, José Alves da Graça, Arthur Fajardo, Cesar Augusto Borges,
Francisco Ciorlia, Adclina Gomes Ciorha, Dr. Luiz Artliur Varella,
Dr . Joaquim Maria, Emanuel Brotto, Luiz Brotto, Arnaldo Feliciano,
Carlos Zanotta, Alexandre Villela de Andrade, Willíam J. Scheldon,
Alberto de Barros Sche1don, Edith de Barros Scheldon," Eduardo de
Sampaio Scheldon, D. Manucla da Costa Carvalho Sampaio, Octavianc
de Sampaio Leite, D, Isina de Sampaio Schildon , Domingos de Sampaio
Leite, Vicente Contente, Dr, Theophilo Benedicto de Souza Carvalho,
Giacomo Gig'lio, Dr. Alfredo Zuquim, Antonio Zuquim , Fiel Zuquím,
D. Maria Zuquirn, Violeta Zuquuu, Rosa Zuquim; Henrique Secchi,
Antonio Picossi , D. Emma Isoslsio Picossi , Claudio Bosislo , Luiz
Bosisio, Egydio Pinotf Gamba, jose Monteiro Pinheiro, José Monteiro
Pinheiro Junior, Horaciu Monteiro Pinheiro, Luiz Monteiro Pinheiro)
Raul Monteiro Pinheiro, D. Lydia Monteiro Pinheiro, Archimedcs
Roubaud, Attilio Secchi, Aleixo Rivera Castilho. José Calazans Ro
drigues de Alkmin, Jorge Fonseca, William E, Lee, Cyríaco de
01iv~ira Ferraz, Juvenal Theodorico Ferraz, Dra. Maria Renote,
Dr . Enéas Ferraz, Ernesto Picasse, Mauro Egydio de Souza Aranha,
José Togncttí, Antonio de Carnillis, joão José Pereira, Manoel Pires
Linon, Bernardino Moreira da Fontoura, João Pinto Alves, Alaria Pe
reira Sutherland, Marta José Pereira Neto, Antonio Alves da Silva,
Eduardo Wolff, Manoel Pereira Neto, Alfredo Duprat, Francisco
Calzia, Eg-mon Honorato Kriscke, Ettore Sandreschi, Hypolíto San
dreschi, Sebastião Sandreschi, Alcides H. Pertica, Francisco De Palco,
Alaria De Palco e Dr. ;'Il:-lrio do Amaral. Por proposta do socío
Dr , Luiz Arthur Varella, depois de lida c approvada a presente acta,
ficou a Mesa autorizada a assignar a acta, e como alguns socios não ti
vessem dado o seu voto favoravel a essa proposta, vae a mesma acta
assignada por elles além da Mesa. Nada mais havendo a tratar, foi en
cerrada a assemblóa : do que, para constar, lavrou-se a presente acta,
que, depois de lida e approvada, vae assígnada na fórum supra decla
rada. Eu, Joaquim Rodrigues dos Santos, secretario, que a escrevi e
asslgno.c-- Francisco de Toledo Malta, presidenter-c- Joaquim Ro
drigues dos Santos, secretario. - Theopliilo B. de 80ltw Carvalho,
nccionista. ~- Joaquim Marra. "" Antonio Picone,- Artlsur Ferreira
Lima,.-. Artlutr Teixeira de Carval/lu.- J. Herculano de Carvalho.
- Dr. Alfredo Zuquint,

São estes os estatutos approvados com a emenda a que se refere a
acta :
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CAPITULO I

OBJECTO, FUNCCIOXAMEC'iTO E SÉDE

Art. I. o E' fundada uma sociedade com a denominação de (( Pre
vídencia », Caixa Paulista de Pensões tendo por fim proporcionar
pensões vitalicias ao alcance de todas as fortunas.

Art. '2. 0 São sacias os fundadores ou accionistas e os contribuintes
Art. 3. o São considerados sacias fundadores os que subscreverem

joias para a formação do capital necessário á constituição da' so
ciedade, estando de posse desses titulas Ou as tenham adquiridos
até 3' de dezembro de 1909·

Art. 4. (I São considerados sacias accionistas propriamente ditos, os
que, depois de constituída a sociedade, tenham adquirido joias de
fundação ou acçõcs, posteriormente a 31 de dezembro de 1909.

Art. '5. 0 São sócios contribuintes as pessoas que, sem distmcção
de selo, idade, estado ou naturalidade, se acharem inscriptas O'Ll se in
screverem em qualquer das caixas A ou B de que tratam os presentes
estatutos.

Art. 6. o A sede da sociedade é na cidade deS. Paulo, capital do
Estado do mesmo nome, República dos Estados Unidos do Brazil. A
sociedade 'poderá estabelecer agencias em qualquer parte do Brazil e do
estrangeiro. '

Art. 7." A duração da sociedade é pelo tempo de 99 annos,contando
de 15 de setembro de 1906, podendo ser prorogado, a juizo da as
sernbléa geral flos sacias fundadores ou accionístas.

Art. 8. 0 O anuo social começa a I de janeiro c termina a 31 de
dezembro, com cxcepção do anno em que foi constituída a sociedade, o
qual começou na data da sua installação e terminou] a 31 de dezembro
de 1906.

CAPITCLO II

CAPITAL DE Fl-:?\l);\.ÇXo E DESTINO

Art. 9. o O capital com que se constiuc a sociedade e acha-se rea
lizado é do valor de 50:000$) representado por '200 joias ou accõcs ele
'250$ cada lima.

Art. 10. As joias já integralizadas, ernittidas c assígnadas pelo
presidente) secretario e tbesoureiro, constituem os titulas dos socios
fundadores. Estes titulas podem ser tmnsfendos pela mesma forma que
o são as acções nominativas de que trata o art. 23 do decreto
n. 4.'34, de 4 de julho de 1891. Uma vez operada a transfcrencia do ti
lula orfgjnano elo sacio fundador, ficará este archivado na sociedade,
que etniltirá em favor do adquirente uma cautela que lhe servirá de ti
tula da respectiva jota, passando esta a denominar-se acção, com os
.lllesmos direitos e obrigações, na fónna estabelecida por estes estatutos,
As transferencias não se operarão sem que o novo adquirente se tenha
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inscrlpto como contribuinte de qualquer das caixas A ou B e tambem
ernquanto o transmittente não se ache em dia com suas contribuições.

Art. 11. Toda a joia ou acção é indivisível em referencia á socie
dade. Quando um desses titulos vier a pertencer a diversas pessoas, fi
cará suspenso o cxercicio dos direitos que a taes titulas são iuherentes,
emquanto um só individuo não ror designado para, junto da sociedade,
figurar como proprietario. O exercício dos direitos da joía ou acção fi
cará igualmente suspenso, ernquanto não forem satisfeitas obrigações
inherentes á mesma joia ou accão, art. 33 do decreto 434, de 4 de julho
de IB9I.

Art. I2. Todo o socio fundador ou accionista é obrigado a ser
contribuinte da caixa A ou D, á sua escolha, sob pena de ficar obrigado
pelas quotas de S$soo por cada mez que ficar em falta, podendo a so
ciedade descontar directamente a irnportaucía em debito, por cccastão
de distribuir dividendo.

Ar1. 13 Quando algum socio fundador não entrar com a impor
taücia das quotas subscriptas, proceder-se-lia de conformidade com os
arts. 33 e 34 do citado decreto n. 434, de 1891.

Art. q. Em caso de desvio, furto, perda, destruição dos titu'os,
serão dados novos, mediante avisos publicados pelos jornaes da sede da
sociedade, ficando como inexistentes os titulas anteriormente expedidos.

Paragrapho unico. As dcspezas occasionndas pela segunda via para
obtenção do novo titulo correrão por conta do solicitante.

Arr. r5. A qualquer fundador ou accionista é permittido possuir
o numero de joías ou acç6es que lhe appronvcr, competindo-lhe tantos
votos quantas forem as seções ou joias que tiver adquirido até 30 dias
antes) do designado para qualquer assembléa geral ordinária ou extra
ordiliana, art. 141 do decreto n. 434, de 4 de julho de r891.

Art. 16. As jóias de fundação não terão direito a dividendo ou
lucro sobre os fundos - inamovíveis e de reembolso - de que trata o
art. :2I, corrcspondendo-lhe unicamente o excesso que resultar no
fundo disponível de que trata o mesmo artigo, uma vez pagos os gastos
da administração ao terminar o anno social.

Art. r7. O capital da fundação é destinado aos gastos da inau
guração da sociedade, impressão dos estatutos, devendo ° excesso
reverter em favor do fundo disponivel .

Art. "18. Todo o socio fundador ou accionista é obrigado a ter
sempre registrado o seu domicilio na sede central, sendo a isso obri
gado, sempre que mudar de domicilio.

Art. 19. As jóias ou acçõcs podem ser objccto de penhor e este se
constitue por simples averbado, 110S termos da iuscripção e da trans
ferencia , A constituição do penhor não inhibe O fudador ou accionista
de exercer os direitos das joias ou acções como o de receber dividendos
tornar parte e votar nas deliberações da assembléa geral, arts 37 e 38
do clecreto n. 434, de 4 de julho de 189I.

CAPITAL DE CONTRlBUIÇXO E DESTI0:0

Art. 20. E' absolutamente prchibida qualquer especulação ou
operação com os bens socíaes, de que não cogitem estes estatutos.
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Art. 21. O producto das contribuições mcnsaes será ·dividido em
tres fundos dífferénrcs. tendo cada um delles a sua escripturação especial
em llvros scparndos.

I. Funde inamovivel-Estc fundo é formado pelas retiradas mensaes
de 3$ da caixa A e I$SOü da caixa B, c tambem elas multas em que
incorrerem os contribuintes. Este fundo 6 destinado exclusivamente
ao pagamento das pensões.

H-. -.Fundo de 1'cembolso-Este fundo é formado pelas retiradas
mensaes dé-.~$ da caixa A e çoo réis da caixa B. Este fundo é desti
nado á restituição, aos herdeiros ncccssarios, das quantias que o con
tribuinte tiver pago para a formação da pensão pretendida. Uma parte
desse fundo nos primeiros cinco annos da existencia da sociedade,
poderá ser applicada em augmentar do Fundo disponivel ,

lII. Fundo disponivcí - Este fundo, além da importancia do
capital social, a que se refere o art. 7°, é formado pela írnportancia da
taxa de inscripçâo , quer da caixa 1\, quer da caixa B e pelas retiradas
mensaes de I$ da caixa A e 500 reis da caixa B. Este fundo 6
destinado as ôcspczas com a administração c funccíonamento da so
ciedade.

Art. 33. As importancías correspondentes aos Fundos inamovivel
e de reembolso 'serão exclusivamente applicadas em empréstimos sob
garantia, de primeiras hypothecas de prédios situados na séde da soei
edade, de Iacil aluguel, a juro de 10 °iPl no mínimo, annual, pago por
semestre; em acções de companhias das estradas ferro Paulistà e [1,'10
g-yana, adquiridas, quando pela cotação proporcionem, no minimo, um
juro anuual de 9 % ; em lettras das camarns municipaes da cidade de
S. 1-'a1110 c d«Santos, no Estado de S. Paulo, em apolíces da União
e do Estado de S. Paulo, quando, quer as !ettras quer as apo
lices, possam ser adquiridas por um preço que proporcione um
juro annual, no mínimo, de 9 "/0. A mesma applicação terão ou
juros produzidos pelos contractos hypothccarics, acções, lettras ou
apolices,

Paragrapho uuíco . A sociedade poderá adquirir-os bens dados em
garantia hypothecaría quando em execução da divida respectiva não
houver lançador ou arrematante que cubra a sua importancia , Neste
caso os bens poderão ser adjudicados á sociedade .em solução da divida:
Oll arrematados pela mesma sociedade por conta da divida. 'I'aes bens
poderão ser vendidos pela directoria havendo convcniencla e opportu
nidadc.

Art. 23. Em nome da ( Previdencla» Caixa Paulista de Pensões,
se farão todas as operações e serão depositados em um estabelecirnemto
de credito de absoluta confiança, os dinheiros, apólices e juros da mesma
sociedade. '

Art. 24. Si por qualquer circurnstancia imprevista fôr necessário
um deposito ele fundos de garantia, recorrer-se-há ao fundo de reem
bolso, c, si este não Jõr sufficiente, ao fundo inamovível, ficando o de
posito caucionado na fórma da lei.

Art. 25. Por nenhum motivo se poderá lançar mão dos fundos ina
movivel e de reembolso a não ser de conformidade com os presentes
estatutos,
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CAPITULO III

FOR:1l1AÇJ\0, DIREITO E DIVISX.O DAS PENSÕES

983

Art. 26. As pensões serão constituídas por duas caixas: A e B.
Pela caixa A a pensão será no maximo de I: soogcoo, por anno j pela
caixa 13 será de 1:800$000, também por anno, no maximo ,

Art 27. A qualquer pessoa sem dístíncçãode estado, sexo e idade
Ou nacionalidade, é pennittido inscrever a si ou a outrem, quer na cai
xa A, quer na caixa 13, ou em ambas, para obter uma ou mais pensões
vltalicias .

As pessoas que se inscreverem nas caixas A ou 13 serão obrigadas
a pagar mensalmente as contribuições correspondentes de 5$000 a 2$500
c mais a taxa de 5$0~)O, sendo paga essa taxa uma só vez no acto da
inscripção. O pagamento dessa taxa só entrará em vigor do dia I de
janeiro de I910. -Quando o numero de socíos attlngfi- a IOO.OOO~ as
contributções serão: na caixa A, de 10$000 e na caixa B, de 5$000
sendo essas contribuições pagas mensalmente.

Neste ultimo caso, ° producto das contribuições recebidas será
distribuído entre os tres fundos, guardando-se a proporção observada
com relação ás contribuições devidas pelos primeiros socíos Inscriptos,
que continuarão a pagar as contribuições a que ficaram obrigados, ao
tempo da Inscrípção.

As pessoas inscriptas na caixa A começarão a receber a pensão no
fim de 'fiO annos ; e as inscriptas na caixa 11 depois de 15 annos.

Art. 28. Cada contribuinte que houver cumprido as disposições do
art. 27, será inscripto em seguida no livro dos sacias e receberá urna
caderneta - titulo nominativo - contendo O numero progressivo dos
sacias contribuintes.

§ 10. Todo o contribuinte c obrigado a ter registrada a sua iden
tidade e domicilio, na sede da sociedade e, bom assim, avisar sempre a
mudança do seu domicilio.

§ 2°. As contribuições mensaes serão pagas na Caixa Central, ou
nas agencias que a sociedade tiver fóra de sua séde.

8 3°. As cadernetas serão assignadas pelo presidente, secretario
e pelo tbesoureiro,

Art 29 As pensões tecm a sua garantla nos juros produzidos pelo
emprego dos dinheiros da sociedade, conforme prescreve o art. 22 e
bem assim as restituições das contribuições teem a garantia de que trata
o mesmo art. 22.

Art. 30. A importancia annual das pensões que a sociedade tiver
de pagar será determinada pela directoria, com assistencla dos fiscaes
dos contribuintes em exercício no anno anterior á distribuição das
pensões, não devendo em nenhum caso exceder ao tnaximo determinado
pela caderneta.

Ar1. 3I. Em nenhum caso o socío contribuinte poderá ser fisca
dos contribuintes, quando lhe falte um anno para completar o tempo
de pagamento e obter a pensão ou quando tenha interesses pessoaes.



AC'l'OS DO PODER EXEGU'nVO

Art. 32. Si resultar excedente depois do pagamento do máximo
da pE11São, será esse excc lente junto ao capital produzido pelo juro do
armo seguinte e destinado ao pagamento desse mesmo anno .

Art. 33. Os pagamentos das pensões serão feitos pela séde central,
succursaes, estabelecimentos bancarias ou correios, ao mesmo contri
buinte ou seus representantes Icgaes.

Art 34. Os pagamentos das pensões serão feitos por mez vencido,
mediante attestado ou certidão de vida do pensionado e prova de iden
tidade, tomando-se por base o que determina o art. 30.

Art. 35· As pensões aos menores e aos interdictos serão pagas aos
seus representantes legues.

Art. 36. O contribuinte pensionado continua a contribuir comas
mesmas quotas mensaes a que estava obrigado ao tempo de sua
inscripção, devendo, porém, o pagamento dessas quotas ser feito por
meio de desconto por occasião dos pagamentos das pensões, incorpo
rando-se todas as importancias ao fundo Inamovível ou de pensões, O
contribuinte pensionado, que durante cinco annos deixar de reclamar a
sua pensão, perderá em beneficio do fundo Iuamovivel ou de pensões,
tudo quanto tenha direito a haver.

Art. 37. As pensões são instransíeriveis e não podem ser objecto
de contracto, nem de sequestro, nem de penhor ou de qualquer onus.

Art. 38. E' perminído ao socio contribuinte verificar, quando lhe
aprouver, o estado da sociedade. Neste caso a directoria é obrigada a
fornecer e facilitar todos os elementos para o exame do contribuinte,
cxhibindo os livros, titulas, contractos c todos os documentos exigidos.

Art. 39. E' ainda perrnittido ao sacio contribuinte verificar no es
tabelecimento 110 qual forem feitos os deposítos de dinheiro, titules,
contractos e Bocumentoe da sociedade, a realidade dos mesmos de
positas.

Para esse fim, o sacio contribuinte não dependerá de. autorização
alguma da directoria ,

Art. 40. Quando fór negada qualquer informação ao sacio contri
buinte, exame de livros, de contractos, etc., que elle julgue conveniente
para conhecer a situação financeira da sociedade, poderá elle exigir as
informações perante o juiz: competente, correndo as despezas por conta
da sociedade.

CAPITULO IV

nENE.1orERITOS

Art. 4I. A sociedade conhece como benemerito a qualquer um
que reunir os requisitos deste artigo:

I) Titular benernerito : E' qualquer pessoa extranha á sociedade,
que contribua com donativos notaveis ou que preste apoio efflcaz,
pessoal e moral, ou contribua para o seu desenvolvimento, fazendo
desinteressadamente propaganda ou apresentando em qualquer tempo
um numero de 300 contribuintes.



xcros DO PODER EXECU'l'IVO 98õ

II) Sacio contribuinte-benemérito : E' aquelle que tiver feito ou
fizer os pagamentos antecipados e por junto, de suas contribuições de
IO Ou 15 annos, segundo o penado que a sua caderneta determina para
a pensão, gozando o desconto de 20 0r na caixa A e 15"';O na caixa D,
com as obrigações do art. 36.

Art. 42. Os nomes de todos os benemeritos, bem assim os seus
retratos (com permissão do sacio), serão publicados no boletim da in
stituição, sendo aquelles lançados no livro de honra e estes collocados na
galeria dos benemeritos : devendo ser entregue a cada um sacio, um
diploma de honra.

REEJ\lBOLSO

Art. 43. Em caso de fallecimento de um contribuinte antes do
tempo fixado para o recebimento de sua pensão, poderão os seus
herdeiros ou successcres reclamar em restituição, as importancias
pagas, menos a taxa de inscripção, juros e multas, desde que não se
verifique a decadencia de que trata o art. 46, cujo lapso de tempo ahi
previsto, não se interrompe mesmo pela morte do contribuinte.

A reclamação de que trata o presente artigo deverá ser feita dentro
do prazo de um anno, contado da data da ultima quota de contribuição
paga .pelo mesmo socío, salvo os contribuintes beneméritos, cujo prazo
de um anno para essa reclamação, é contado da data do fallecímento do
sccío.

A falta de reclamação dentro do prazo acima estabelecido, importa
a perda do direito á referida restituição, cujas importanciasserão levadas
ao fundo inamovivel.

Art. 44. Os pagamentos que se tiver de effcctuar por fallecuueutc
de sacio contribuinte serão feitos pelo fundo de reembolso.

iIlULTAS E DECADENCIAS

Art. 45. Todo o contribuinte que se atrazar 110 pagamento de
suas contribuições incorrerá em uma multa de 500 réis na caixa A e si
Iór na caixa B, será de 200, por cada mez de atrazo.

Art. 46. Todo o contribuinte que por espaço de um anno se
atrazar com o pagamento de suas cantribuições, deixará de ser socio,
assim como não terá direito ás quantias pagas anteriormente revertendo
essas em favor da sociedade.

AUXILIO AOS PAES

Art. 47. E' facultativo á directoria social, quando julgar justo e
conveniente, dividir a pensão em duas partes iguaes, entre o pcnsío
nado solteiro e seu pae ou bemfeitor, quando a esse faltarem meios de
subsistencia negados por seu filho ou beneficiado em favor de quem
constituiu a pensão.
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CONCESSÕES E SUSPENSÕES ESPECIAES

Art. 48. No caso em que um pae ou bemfeitor tenha inscripto um
filho ou protegido, pagando por esse as quotas correspondentes, e venha
a falleccr, deixando aquelle na impossibilidade de continuar com O paga
mento, os mesmos menores ou tutores poderão obter eladirectoria, uma
vez reconhecida justa a interrupção do pagamento de suas contribuições
um prazo que não excederá a seis mezes, com o fim de ser continuado
O pagamento das prestações.

Este direito só póde Ser exercido, si a pessoa fallecida tiver estado
em dia com o pagamento de suas contribuições.

CAPITULO V

DA DIRECTORIA

.t\rt. 49. A directoria compõe-se de um presidente, um secretario,
um thesoureiro e mais dons dircctores com as attribuições definidas
nestes estatutos, cujo mandato durará por tres annos, podendo serem
reeleitos os seus membros.

Paragrapho unico , Por occasião da eleição da directoria, 'serão
tambem eleitos: um vice-presidente, um vice-secretario, um vice-theson
reiro e deus dircctores supplentes, os quaes substituirão em suas faltas
impedimentos ou vagas, os effectivos, com as attribuições, encargos di
reitos e remunerações que a esses assistem.

Art. 50. 'O mandato dos círcctorcs estipendeado e os seus venci
mentos mensaes serão fixados pela assembléa g-eral, não podendo ex
ceder de I : 000$ para cada um.

Art. 5I. A dírcctorta se reunirá em sessões ordinárias c extraor
dinarias, sendo a ordiuaria, uma vez ror mcz ea extraordinária,
quando o presidente julgar conveniente ou a solicitem os seus membros.
As resoluções serão appruvadas por maioria de votos, podendo em caso
de empate, resolvel-as o presidente.

Art , 52. As sessões da dírectoria só funccíonarão validamente com
a presença de todos os seus membros effectivos ou respectivos substi
tutos legacs, precedendo sempre convocação, só podendo os substítutos
funccionar no caso de vaga, falta ou ausencia verificada dos effectivos.

Art. 53- Em caso de vaga de qualquer membro effectivo da dire
ctoria, o respectivo substituto exercerá o cargo até o fim do mandato e,
no caso de vaga de qualquer dos ettectivos com a do seu substituto legal,
será immediatamente convocada uma assembléa geral para preenchi
mento das vagas.

ATTRI!3UlÇÕES DA DIRECTORIA

Art. 54. Compete á Dlrectorta :

I) Praticar todos os actos de g-estão e administração relativos ao
fim e ao objecto da sociedade, representando esta em juizo, em todas as
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acções por ella Ou contra ella intentadas ficando revestida de todos os
poderes em direito pcrrnittidos, inclusive os de constituir advogados e
procuradores que representem a sociedada em juizo ou f6ra dcllc.

Il) Declarara caducidade dos direitos dos socios de accôrdo com o
que determinam estes estatutos.

IH) Autorizar os pagamentos que tenham de ser effectuados , de
accordo com esses estatutos.

IV) Apresentar trimestralmente, aos fiscaes dos accionistas, um
balancete das operações sociaes e publical-o, com o visto delles, nos
boletins da sociedade.

V) Apresentar um relataria c balanço annual contendo todos os
esclarecimentos necessários á asscmbléa geral.

VI) Deliberai' sobre a nomeação, numero, garantias, attribuições,
vencimento e demissão do gerente, do caixa e de quaesquer outros em
pregados, assim como despezas da sociedade.

VII) Estabelecer agencias em qualquer parte do Brazil, nomear
os respectivos agentes, mediante prévio contracto, nos termos e con
dições estabelecidos pela lei.

VIII) Deliberar sobre a creação de premias para contribuintes em
dia com os seus pagamentos, nunca excedentes de 3:000$ por armo.

IX) Organizar o regulamento interno da sociedade.
X) Fazer constar de acta as suas deliberações, devendo ella ser

lavrada, lida, npprovada e assignada antes de encerrada a sessão em que
taes deliberações forem tomadas.

Art. S5. Os dírcctorcs effectivos e os seus substitutos legues, quando
tiverem de entrar em exercicío, são obrigados ao caucíonamento anterior
de cin~.o joias ou acçõcs da sociedade, nos termos e para os fins decla
rados no art. lOS do decreto n. 434, de 4 de julho de r89I.

Art. :;6. A directoria só poderá eücctnar gastos por conta da so
ciedade, de accórdo com estes estatutos.

Art. 57. O dircctor que autorizar operações prohibidas pelos es
tatutos terá responsabilidade pessoal.

Art. 58. E' terminantemente prohibida aos dircctores qualquer
operação ele interesse com a sociedade.

Paragrapho unico A dircctoria representará a assembléa geral,
sobre a acquisição de um prcdio proprio para o fuuccionamento da so
ciedade nesta Capital, desde que reconheça que os recursos da sociedade
comportem essa despeza e haja conveuiencia ou utilidade na acqulsição ,

ASSEniBLÉAS E CONVOCAÇÕES

Ar1. S9. As assembléas gcraes serão ordinarias ou extraordinárias
e deverão ser convocadas e validamente funccionar,de accôrdo com os
arts 129 e seguintes do decreto n. 434, de 4 de julho de 1891.

As ordinarias se realizarão na segunda quinzena do mez de janeiro
de cada anno, precedendo annuncios da convocação, com antecedencia de
JS dias, e nellas serão: na I" parte, lidos, discutidos e votados o relataria
do armo financeiro sccíal terminado a 31 de dezembro do anno anterior
e mais peças de que tratam estes estatutos: na 2 a parte, se farão as
eleições dos fiscaes dos accionistas e respectivos supplcntes j na 3a parte
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serão fixados os vencimentos de que trata o art. 50 destes estatutos e
tratados os assurnptos de interesse geral da sociedade.

De tres em tres annos, se procederá, na mesma assembléa ordinária
a eleição dos dírectores c seus substitutos legaes, de accordo com O
art. 49 destes estatutos.

As assembléas extraordinárias serão convocadas sempre que a di
rectoría ou os fiscaes dos acciontstas julguem conveniente ou pelos sacias
fundadores ou accionístas nos termos dos arts 137 a 140 do decreto
fi. 434, de 4 de julho de 1891, sendo defeso tratar-se de assumpto ex
tranho ao que tiver motivado a convocação extraordinaria da assembléa,
assumpto este que virá sempre minuciosamente declarado nas convo
cações. Salvo os casos expressos na lei ou nestes estatutos, as delibe
rações serão tomadas por maioria dos votos presentes, em numero legal
para a constituição e Iunccionamcnto da assembléa , Nenhum sacio fun
dador ou accíonísta poderá ser admittido a tomar parte nas assembléas,
si antes de 30 dias do designado para seu funccionamento não estiver em
dia com as contribuições a que é obrigado por estes estatutos.

Art. 60. A Assembléa geral para a dissolução da sociedade antes
do vencimento do prazo, só poderá funccíonar com a presença de todos
os sócios fundadores ou accionistas e contribuintes que se acharem nas
seguintes condições: r'', estar quites com os cofres sociaes. 2°, ser
maior de dous annos j 3°, estar em pleno ROSO dos seus direitos civis j
4°, apresentar o seu titulo e prova de identidade.

S l°. E' licito a qualquer fundador, ou accíonísta, ou contribuinte
representar um ou mais votantes nessa assembléa, mediante procuração
legal com exhibição dos titulas dos seus constituintes.

§ 2\l. )\.assembléa geral de que trata este artig-o, só poderá ser
convocada mediante requerimento firmado por mais de metade dos so
cios fundadores ou accionistas e contribuintes e a dissolução da socie
dade, salvo os Casos da lei) só poderá ser decretada por maioria dos
votos que formam essa assernbléa.

Art. 61. Em caso da dissolução da sociedade, de accórdo com o
art. 60, a liquidação dos capitaes será feita pelo presidente, thesoureiro,
secretario e dons contribuintes eleitos pela assembléa em eleição no ..
minal, sendo o fundo Inamovível e seus juros distribuidos entre os con
tribuintes quites com a sociedade, em proporcão com as cadernetas da
associação e mensalidades pagas.

Art. 62. Nas assembléas ordinarias e extraordinárias, os membros
da dírectoría não terão direito a votos nas approvações dos balancetes,
balanços e assumptos que estejam em relação com suas responsabili
dades, ou suas pessoas, nem poderão receber procurações para as elei
ções de directores ou fiscaes dos accionistas, e nem para os demais casos
determinados pelo art. 33 do decreto n . 434, de 4 de julho
de 1891. .

Art. 63. As deliberações e resoluções das assembléas constarão em
um livro especial de actas, autorizado e authenticado successivamente
pelo presidente e secretario em funcção .

Art. 64. No caso de ser tomada qualquer resolução, que, ao
presidente da sociedade, parecer contraria ou prejudicial aos in
tuitos aofutl1ro da sociedade, convocará cllc uma nova assernbléa
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geral, dentro do prazo de 20 dias. Expostos nessa nova reunião os
fundamentos da convocação, tornar-se-há obrigatona a dCCISJO nclla
tomada.

PRESIDENTE

1\r1. 65. Ao presidente compete, especialmente:

I) Representar a sociedade em todos os seus actos e tornar effec
tivas as resoluções das asscmbléas e da directoria , assim como zelar
pelo fiel cumprimento destes estatutos e das leis applicaveis á so
ciedade.

lI) Convocar e presidir as assembléas e as sessões da directoria.
IH) Firmar as escripturas publicas ou privadas, juntamente com o

thesoureiro e secretario, onde a sociedade tenha de intervir como parte,
sempre de accôrclo com as resoluções da directoria, constantes de aeta,
assim como firmar, da mesma Iórrna, os mandatos aos procuradores
que 'forem nomeados pela directoria de acc6rdo com o art. 54.

IV) Firmar, com o secretario e thesoureiro, saques ou cheques
sobre os bancos em qne a sociedade depositar os seus haveres c mais
documentos ou títulos de instituição.

V) Autorizar os pagamentos de pequenas cespezas urg-entes não
excedentes de 200$, visto como os pagamentos das dentais contas só po
derão ser feitos por autorização da directoría, na fôrma do art. 54.

Vi) Firmar as actas de que tratam estes estatutos.

SECRETARIO

Art. 06. Ao secretario, especialmente compete:

I) Firmar as escripturas c mais documentos de que trata o art. 65,
juntamente com o presidente e thesou-etro.

lI) Subscrever as convocações para as assembléas e sessões da
directoria.

IH) Ler perante estas o expediente e as peças sujeitas á sua aprc
dação.

iV) Redigir as actas das nssembléas c sessões da directoria, subs
(revendo-as e assignando-as na fónua cio art. 54, n. io.

V) Firmar os balancetes trimcstraes, balanços e relatórios que
devem ser apresentados á directoria c asscmbléa geral.

Vi) Ter sob a sua guarda os papeis, requerimentos e representações
enviados á directoria ou a assembléa geral, dando entrada delles em
~llll livro especial, como se pratica nas repartições publicas.

'l'HESOUREIRO

Art. 67. Ao thcsoureiro especialmente compete:

1) Firmar as cscrlpturas e mais documentos de que trata o art. 651
juntamente com o presidente e secretario.
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11) Ter sob sua g'uarda os valores e documentos pertencentes á 80·
ciedade c os titulas dados em garantia ou cauções dos funccionartos ou
empregados da sociedade, recolhendo diariamente, ao banco ou bancos
designados pela directoria, as quantias que se destinarem aos cofres
sociaes.

UI) Apresentar á directoria, trimestralmente, um balancete dando
conta do movimento financeiro da sociedade, afim de ser publicado 110
boletim.

IV) Firmar as actas de que tratam estes estatutos, na fónua do
art S4. n. 10.

V) Verificar a procedencía das quantias recolhidas, assim como a
applicação das quantias destinadas ás despezas, empréstimos e acquísíção
de títulos.

DIRECl'ORES

Art. 68. Aos outros dous directorcs, especialmente e conjuncta
mente, compete, além das attribuições do art. 54:

I) V6r e examinar os bens ou titulas offerccidos em garantia de
empréstimos, ou para transacçõcs propostas a sociedade, ernlttindo pa
recer por cscrípto, sobre as condições reaes desses bens ou titulas, sua
renda, valor Ou cotação, fazendo constar do mesmo parecer qual o es
tado de conservação dos referidos bens, mencionando sua situação,
confrontações c característicos, declarando, no fim do parecer, por
fórma clara e concludente, qual a sua Opinião sobre as vantagens ou
desvantageqs que offerecem aquclles bens ou titulas em relação no
valor do emprcstimo ou transação proposta, afim de ser o parecer en
tregue ao secretario, para registrar a sua entrada no respectivo livro e
ser sujeito á deliberação da directoria, nos termos do art. 54.

DOS FISCA~-S DOS ACClüNlSTAS

Art. 69. Os fiscacs dos accionístas serão em numero de tres,
eleitos. pelos fundadores ou accionistas, na fórma do art. 1 18 do decreto
n. 4,4. de 4 de julho de 1891.

Paragrapho unico. Na mesma occasião serão eleitos tres sup
plentes, que substituirão os effectivos em sua auseucia, impedimento ou
vaga.

Art. 70. O exercício elo cargo de fiscal dos accíonístas é estipen
diado e a remuneração fica fixada em 100$ mensaes, para cada um.

Art.71. Não podem servir como físcaes os parentes consang ui
Ocos ou affins até O4Q grão civil. Não podem também 05 Iiscaes ser pa
rentes dos dírcctorcs até o mencionado grão ,

Art. 72. Aos fiscaes dos accionistas compete:

I), fazer os exames dos documentos, balanços, actas e livros da es
cripturação da sociedade;
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Il), emittir pareceres sobre o estado financeiro e o funccionamento
administrativo da sociedade, para serem apresentados á assernbléa
geral;

Hl}, promover as convocações de assembleas extraordinárias,
sempre que julgarem conveniente, expondo os motivos da convocação.

IV), Conferir assignar os balancetes e quadro financeiro que teem
de ser publicado no boletim da sociedade.

V), Zelar reclamando por escripto, perante a directoría ou assem
bléa geral, sempre que tor preciso a bem da fiel cxecucão destes esta
tutos e das leis appIicaveis a esta sociedade.

VI), Praticar tudo o mais previsto nos arts. 118 a 127,do de
ereto n. 434, de 4 de julho de 1891.

DOS FISCAES DOS CNNTRIBUlNTES

Art. 73. Os fiscaes dos contribuintes serão em numero de cinco,
eleitos annualrnente pelos sacias contribuintes, na fórma abaixo decla
rada.

Art. 74. Juntamente com a eleição destes fiscaes e pela mesma
fórma serão eleitos cinco supplentes que substituirão os effectivos em
caso de ausencia, impedimento ou vaga.

Art. 75. Compete aos fiscaes dos contribuintes:

I) assistir as sessões da dírectoria de que trata o art. 30, guardada
a disposição do art. 31 destes estatutos.

H) verificar, nos estabelecimentos bancarias, as realidades dos de
positos das quantias pertencentes á sociedade e o mais que julgarem
conveniente, nos termos perrnittidos pelos arts. 38, 39 e 40 destes esta
tutos.

Il l) Representar por escrípto ás assembléas geraes ordínarias sobre
qualquer falta ou irregularidade da directoria, afim de que a mesma as
sembléa tome as deliberações que julgar de direito e justiça.

Art. 76. Os fiscaes dos contribuintes e seus supplentes serão eleitos
por meio de votos cscrlptos, datados e assignados pelos contribuintes
COm declaração do numero de sua caderneta e enviado ao director
secretario, de fórma que sejam por este recebidos nas séde social, até
31 de janeiro de cada anno.

Art. 77. No dia I de fevereiro de cada anno, reunir-se-hão a di
rectoria e os fiscaes dos accíonistas em sessão especial de fusão, para
apurarem os votos dos fiscaes dos contribuintes que teem de servir
dessa data em deante, lavrando-se a respectiva acta, que será assignada
na fórma do art. 54, n. IO, destes estatutos.

Paragrapho unico . E' facultativo aos físcaes que serviram no armo
anterior, assistir a apuração elos votos dos que lhes vão succeder,

Art. 78. Só poderão votar e ser votados para físcaes dos contri
buintes:

a) os contribuintes que estiverem quites com os cofres da sociedade
b) os que forem SOClOS ha mais de um anno;
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c) OS que forem maiores de 21 al1110S;

d) OS que forem do sexo masculino e souberem ler e escrever)
idioma nacional.

Art. 79. Só poderão ser votados para íiscaes e supplcntes os que
residirem nesta Capital onde se acha a sede da sociedade.

CAPITULO VI

DO CQNSULTOl\. JURIDlOO

Art. 80. Fica creado o .logar de consultor jurídico e advogado da
sociedade, o qual será nomeado pela dircctoria, mediante contracto
prévio, onde, além das clausulas do estylo, serão observadas as dispo
sições contidas neste capitulo.

Art. 8I. O consultor juridíco é obrígnéo :
I) A emittir, por escripto, tojos os pareceres que lhes forem soltei

tados, quer pela directoria, quer pela assemblca geral, devendo não só
as solicitações ou consultas como os respectivos pareceres serem regis
trados em um protocollo, para constar as remessas .com carga e descarga
assim como mínntar escripturas.

lI) Examinar e ernittir parecer por cscnpto nos processos de pro
posta para empréstimo, pronunciando-se especialmente sobre a legiti
midade aos títulos Ou documentos, fazendo sentir em seu parecer
qualquer falta que possa ser preenchida pelo proponente ao qual se dará
cópia elo parecer cmittido quando a queira, não podendo a apresentação
do parecer ser retardada por mais de 48 horas contadas da entrega do
processo cuja remessa será feita por meio de protocollo.

IH) Patrocinar, em juizo, todas as acções Ou processos nos quaes a
sociedade seja parte interessada; para o que receberá da cJirectoria com
municacâo escrjpta, além do mandato outorgado nos termos do art. 54,
11. r, destes estatutos.

Art. 82. Ao consultor jurídico é permittido assistir as sessões da
directoria ou da assembléa geral, onde terá assento somente para escla
recer os assurnptos que julgar de interesse para a sociedade.

Art. 83. Em caso algum Os honorarios do consultor juridico e
advogado poderão exceder de 500$ por mez, podendo a directoria'esta
belecer, no contracto, que a metade do valor das multas estipuladas nos
empréstimos fiquem pertencendo ao consultor jurídico e advogado, _uma
vez que taes emprestirnos tenham sido cftectivamente cobrados pela via
judiciária.

Art. 84. O coutracto de mandato que 10r feito com o consultor
juridico será pelo tempo de tres annos, prorogavel emquanto o C011"
sultor jurídico e advogado bem servir, salvo os casos de revoga cão
pcrrnittidos por direito, em virtude de negligencia, culpa e rcsponsebí
lidade do mandatário.
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Art. 85. O consultor jurídico c advogado, no casa de seu impedi
mento, dará. sempre substituto ídoneo sob sua responsabilidade e sem
onus de especie alguma para a sociedade.

Art. 86. A nomeação do consultor juridico só poderá recahir em
profissional que tenha exercido advogacia por espaço de J2 annos.

CAPITULO VII

DOS ElILPRESTlllIQS

Art. 87. Nenhum emprestirno será concedido pela sociedade, sinão
mediante proposta escrípta c assignada pelo proponente e processada
nos termos deste capitulo.

Art. 88. Apresentada qualquer proposta para empréstimo será clía
autuada, com todos os documentos que a instruirem, numerada e sob
protocollo remettída ao consultor juridico para emittir parecer nos
termos do art. SI destes estatutos.

Art-.J39. Verificada a legitimidade dos titulas ou documentos,
assim como do empressimo solicitado, serão os autos remettídos aos
dírectores para os fins declarados 110 art. 68 destes estatutos.

Art. 90. Acccita pela direetoria a proposta para o emprestlmo,
será essa deliberação communicada ao consultor e advogado para que
este, <1 vista dos autos da proposta onde tambem deve constar a deli
beração, forneça a minuta para a escriptura, dentro do prazo de
24 horas.

~rt. 9I. A directoria de accórdo com o consultor jurídico organi
zará instrucções c formulas impressas para serem furnecidas aos propo
nentes de emprestimos.

CAPITULO VI![

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 92. Nenhum dírector, fiscal dos accionistas, agentes, gerente,
caixa 0\1 qualquer empregado da sociedade, poderá exercer íuncção ou
emprego em sociedade, congenere a esta, sob pena de perda da fnncção
ou emprego que exercer. nesta sociedade.

Art. 93. A « Prcvidencía » Caixa Paulista de Pensões, mantem
in tegrallzada a caução prestada de :.wo:ooo$ em apólices da divida
publica federal e se submette em tudo quanto lhe for applicavel ás
dis posições regulamentares dos decretos ns. 434, de 4 de julho de J89I,
e 5.072, de 12 de dezembro de 1903 e a quaesquer outros que vierem
a ser promulgados sobre a matéria destes estatutos.

Art. 94. O excesso que resultar do fundo disponível e denois de
pagas as despezas administrativas será repartido da seguinte fórma :

I), 50 % como dividendos em favor elas joías ou acções.
Poder Executivo - H)OO ....:.. VoL l l. 63
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Desta porcentagem será retirada a de 10 o annualmente até com
pletar a quantia necessaria <t reíntegralízação das importancias que
foram despendidas de accórdo com o art. 17 destes estatutos j

II), 30 °/0 ao fundo de reserva;
UI), 20%até 31 de dezembrodcI9II,I5%até31 de dezembro

de Ig16 e ro % dessa data em deante, aos socios fundadores, conside
rados taes pelo artigo 3° destes estatutos a titulo de bonífícação, de
accordo com o art. 20 do decreto n. 434, de 4 de julho de r8gI.

, De r de janeiro de I9I2 e de 1917, em deante, as partes de 5 o e
IO o que sobram destes 20 % reverterão em beneficio 'do fundo
inamovível de pensões, assim como terá o mesmo destino toda a
porcentagem de 20 % em qualquer tempo que deixem de existir os so
cios fundadores, quer por fallecimento , quer pela alienação inter-vivos
dos titulas que lhe conferem esta qualidade, nos termos do referido
art. 3° destes estatutos.

§ LU A repartição de que trata este artigo só se considerará
definitivamente feita depois de approvação de todas as contas pela
assembléa geral.

§ 2.0 Quando o excedente do fundo disponivel der Jogar a divi..
dendos maiores ele 12ulo, calculados sobre as joias effectivamente
realizadas, metade das sobras qne resultarem, depois de feitos todos
os pagamentos e deducções de que trata este artigo, será incorparada
ao fundo Inamovível.

Art. 95. O fundode reserva é destinado a supprir as deficíenclas
do fundo disponível, nos cincos primeiros annos da sociedade, quando
não baste a faculdade do art. 2 r, n. 2, findo esse tempo, supprirá.
dírcctamcnte ao fundo disponível, no caso de deficit deste; servirá
também para supprir o fundo inamovivel, para manter tanto quanto
possível a igualdade das pensões de anuo a anno, e accudirá ao fundo
de reembolso, no caso de não poder este acudir ás restituições.

Ar1. 96. A responsabilidade da directoria e dos sacias fundadores
são as que se acham determinadas pelo decreto 11. 434, de 4 de julho
de I891, que regula o funccionamento das sociedades anonymas,

ArL 97. De accõrdo com O art. 128, segunda parte do decreto
n. 434, de a de julho de l89r, fica estabelecida a clausula de não po
derem ser modificados ou alterados os seguintes artigos destes esta
tutos: I, rô , 17, 2I, 24', 25, 26,46,47 e 61.

CAPITULO IX

D1SPOS1ÇÔES TANSITORIA3

Artigo unico, Continuam em vigor os cstatntos npprovados pelo
decreto federal n. Ô,917, de 9 de abril de I908, até 31 de dezembro de
1909, entrando estes em vigor daquella data em deante, caso sejam
anteriormente approvados pelo mesmo Governo Federal.

Assernbléa geral, realizada a 3 de agosto de 1909, nesta cidade de
s. Paulo.
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Certifico que as tres actas dos dias 17 e 22 de julho de [909 e de
3 de a-rosto de IgO), foram transcriptas do livro de actas respectivo
ao qual me reporto.

S. Paulo, 4 de agosto de 19J)·~ O secretario, Joaquim Rodrigues
dos Santos.

DECRETO N. 7.696 - DE 2 DE DEZE'IBRQ DE 1909

Abre ao Miuister!o da Fazenda o credito de 616$936, ouro, e 3:470$054, papel, para
restituições de direitos cobrados em 1900 pelo material importado pela Camata
Municipal de Iguapc, no Estado de S. Paulo, para o serviço de abastecimento
d'água.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil; usando
da autorização contida no art. 33, 11. 8, lcttra A, da lei n. 2.050, de 31
de dezembro de I'908, e tendo ouvido o Tribunal de Contas na confor
midade do art. 2'J, lettra C, do Decreto Legislativo n. 392, de B de ou
tubro de 1896:

Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 616$9:i6, ouro,
e 3:470$054, papel, para occorrer á restituição á CamaraMunlcipal de
Iguape, no Estado de S. Paulo, dos direitos que pag-ou pela importação
de material destinado ao serviço de abastecimento d'agua.

Rie de Janeiro, '2 de dezembro de 1909, 880 da Independencia e
210 da República.

NILO PEÇAN1-i:A.

Leopoldo de Bulhões.

DECRETO N. 7.697 - DE 2 DE DEZ",IBRQ DE 1909

Approva as alterações dos estatutos da companhia de seguros «L'Unton oi>

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, atten
dendo aO que requereu a companhia de seguros L' Union, com séde em
Paris, autorizada a funccionar pelo decreto n. 2.784, de 4 de janeiro
de 1898, resolve approvar as alterações feitas nos estatutos que a este
acompanham, autorizando-a a continuar a operar em seguros contra
fogo, observadas todas as exigencías dos regulamentos e leis vigentes
ou que vierem a ser estabelecidos no. Brazil sobre a matéria de sua con
cessão.

Rio de Janeiro, 2 de- dezembro de 1909,88~ da Independencia e
2I ó da República,

NILO PEÇANHA.

Leopoldo de Bulhões.
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Eu abaixo assignado, Affonso Heuríques Carlos Garcia, traductor
publico juramentado e interprete commercial, nomeado pela Junta Com
inercial desta praça j escriptorio rua Primeiro de Março n. 30:

Certifico pela presente em como me foi apresentado um impresso
(modificação dos estatutos ela companhia de seguros L' U1lion), cscrípto
na lingua franceza, afim de o traduzir litteralmente para a lingua verna
cuIa, o que assim cumpri em razão do meu offício e litteralmente ver
tido, diz o seguinte:

TRADUCÇÃO

« L'Unio:n. »
COlllpanhia de Seg~uros Contra 1~-'og'o

J\.SSE!liBLÉA GERAL EXTRAORDINAIUA Dl 24 DE ABRIL DE '9°7

Estando a mesa constituída de accôrdo com os estatutos, o Sr. Ste
phanc Dervillé, presidente elo conselho administrativo, declara aberta a
sessão, verifica que a assemblca geral extraordinária acha-se reunida
nas condições prescriptas pelo art. 38 dos estatutos e concede a palavra
ao dírector encarregado da leitura elo relataria do conselho adminis
trativo.

HELATomo DO DIRECTOR

Na assembléa geral exíruordínaria em nome do conselho
administrat·il'o

Senhores - Convocamo-vos em assembléa geral extraordinária
para propor-vos a divisão em quintos elas acções da nossa companhia.
Estas, actualmente em numero de 2.000, serão assim elevadas a lO.OOO,
baixando, por conseguinte, o valor nominal de vossos títulos de 5.000 a
1.000 francos.

No correr dos recentes debates parlamentares, muitos se tccm illu
dido com as apparencias de excessiva prosperidade e parecíamos tanto
mais sujeitos a imposto quanto os nossos titulas são menos accessiveis
ás pequenas bolsas..Muitos dentre vós pediram-nos ultimamente que
reduzissemos a importancia nominal desses títulos c, pela diffusão dos
mesmos, ínteressasseruos em numero muito maior de portadores a uma
indústria que merece toda animação.

Ha muito que pensavamos nisto e, ouvidos os nossos conselhos,
propomo-vos hoje a medida.
. Multíplícareís as vossas acçôcs, dividiudo-as em fracções, todas
iguaes, comportando proporcionalmente os mesmos direitos c as mesmas
obrigações.

Cada acção de 5.000 francos será substituída por cinco acções
de 1.000 francos igualmente quites de uma quarta parte; quintuplicar-
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se-ha, por conseguinte, o numero das acções necessárias á garantia elos
administradores e do director, as qnacs serão d'ora avante de cíncoenta,
e o numero das acções necessárias á votação nas assembleas, as quaca
(salvo a faculdade de agrupamento da lei de r893") serão d'ora em
deante de quinze. A cedencia subsistirá nas mesmas condições.

E' uma modificação de rónna, e vol-a propomos, senhores, porque
a julgamos opportuna.

Já vos foi distribuído o texto das modificações dos estatutos neces
sarios á divisão proposta.

Nelle accrescentámos e vos propomos outras tres modificações ten
dentes:

A primeira, a accrescentar ao art. 2° dos nossos estatutos 'uma
alínea indicativa de nossa séde social.

A segunda, 'a mencionar no' art. I ° da lei de I de agosto de 1893,
modificativada lei organica de 24 de julho de 1887, sobre as sociedades.

A terceira, a incorporar no art. 32 a faculdade de reunião paraos
accionistas cujo numero de títulos, inferior a quinze, não lhes perrnitti
ria assistir individualmente ás nossas assembléas gemes (art. 4° da lei
de I ele agosto ele 1893).

A bem destas observações pomos a votos as resoluções, segundo a
ordem da tabella que tendes em mão.

Projccto de resoluções

Os arts. rO
, 2°, 7° e 8°, § r-, r r, § 1°, iõ, 25, § 5° e32dosestatutos

da companhia são modificados como segue:
Art. LO A sociedade anonyma constituída sob ° titulo de L' Union,

companhia de seguros contra °fogo, segundo escriptura passada pe~
rante Mestre Vavin, tabellião em Pariz, em 30 de setembro, I e :2 de
outubro de r828, c autorizada por decreto de 5 de outubro de 1828,por
50 annos consecutivos, é e fica transformada em sociedade anonyma
livre, nos termos das leis de 21 de julho de.1867 e I de agosto de 1$93.

Art. 2.° A duração da sociedade, primitivamente fixada em 50
annos, a contar de 5 de outubro de r828, é prorogada, segundo a cscrt
ptura passada perante Mestre Fould, tabellião em Pariz, em 5 de maio
de 1876, por um novo prazo de 99 armes, que começará em I de ja
neiro de 1877, salvo os casos de liquidação adeante previstos.

Sua séde social é em Pariz, 9 praça Vendórne, no escriptorio da
companhia.

Art. 7.° O capital da sociedade é fixado em dez milhões de francos
c divldido em r0.000 acções de 1.000 francos cada uma.

Art. 8.° § 1°. Os accionistas entraram com o primeiro quarto da
Importancla de cada acçêo, isto é, com 250 francos, e tomam o compro
missa de entrar com,o excedente.

Art. 11. § te, Nenhum accionista poderá possuir mais de 500
acções.

Artr ró. Todo administrador deve ser possuidor de 50 seções,
pelo menos, as quaes são inalienaveis emquanto no exercicio de seu
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cargo j levarão um carimbo indicando a inalienabilidade e serão deposi ..
tadas na caixa social.

Art. 25 .§ 50. O director deve ser possuidor de 50acções, pelo
menos, as quaes serão inalienáveis emquàrito durarem as SUas funcções,
levarão um carimbo de inalienabilidade e serão depositadas 'no cofre
social; elle recebe um ordenado fixo c vantagens proporcionaes, cuja
importancia é fixada pela assembléa geral.

Art. 32. A asscmbléa geral compõe-se dos accicnlstas que são pos
suidores de 15 acções, pelo menos, depois de decorridos tres mezes.
Quando um accionista não puder assistir á assembela, elle terá o direito
de se fazer representar nclla por outro accionista De conformidade com
o art. 4" da lei de I de agosto de 1893. todos os possuidores, depois de
decorridos tres mezes, de um 1lltmero de acções inferior 'ao acima de
terminado para serem admittiâoe á assesnbléa; poderão reunir-se e se
jazer representar por um dentre si. Os accionistas, compondo a: assem
bléa geral, terão tantos votos quanto possuírem de veles 15 acçõcs,
passados tres mezes, pelo menos; não póde, porém, um accíonlsta ter
mais de cinco votos por si mesmo e IO votos como representante. A
assembléa geral deve ser composta de um numero de accionistas repre
sentando, pelo rnenos, a quarta parte do capital social, salvo no que
for dito no art. 38.

O precedente projecto de resoluções proposto pelo Sr. presidente
á votação da assembléa é unanimemente adaptado.

A assembléa confere ao presidente do conselho de administração e
ao director, conjuncta ou separadamente, todos os poderes necessarios
para asstgnar quaesquer documentos concernente.'> á presente modifi
cação dos estatutos e para a publicação, todos os poderes são dados ao
portador da um exemplar dos ditos documentos. -,--::0 director, Ceríse.
- O presidente do conselho de administração, Derville»

Visto por nós, maire do lO districto de Parta, para legalização
das asstgnaturas dos 81's. Derville e Cerise. -- A. jolly. (Se110 da
Mairie).

Visto para jegalízação da assig natura elo SI'. Jo11Yl adjuucto do
maire do 10 districto, retro exarada.

Pariz, 27 de junho de 1907.-- O prefeito do Sena. ,-. Pelo prefeito,
o conselheiro de Prefeitura, delegado 1 C. Perier, (Selloda Preleltura.)

Visto para legalização da assignatura do Sr. Pérler, conselheiro
de Prefeitura.

Pariz,27 de junho de 1907.-Pelo ministro do Interior. Pelo chefe
de secção da Secretaria, Périer , (Sello do Ministerio do Interíor.)

O ministro dos Negocíos Estrangeiros certifica verdadeira' a assí
gnatura do Sr. Périer ,

Pariz, 28 de junho de I9ü? .'~ Pelo ministro. Pelo chefe' de secção
delegado, Sclieneíder, (Seno do Ministerio.)

Reconheço verdadeira a assig-natura retro do Sr. Scuneicer. do.
Ministério dos Estrangeiros. .

Consulado dos Estados Unidos do Brazil em Parta, 29 dejulho de
de 1907.- O consul geral, João Belmiro Leoni. (Sello do Consulado.)

(Eaté reconhecida a firma do consul pelo Mínístcrio- das Rela
ções Exteriores no Rio de janeíro.)
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Era o que continha o dito impresso, que fielmente verti do próprio
original, ao qual me"reporto. Em fé de que passei a presente, que as
signei e sellei com o seno do meu officio nesta cidade do Rio de ja
neiro, aos 7 de agosto de 1907.-- .fWonso IJ. C. Garcia, traductor pu
blico.

Inspectoría de Seg-uros, 16 de agosto de 1907.-Ademaro Ma..
chado, escrivão.

Eu abaixo .assignado, traductor publico e interprete commercial
juramentado da praça do Rio de Janeiro, por nomeação da merítissírna
Junta Commercial da Capital Federal:

Certifico pelo presente que me foi apresentado um documento es
cripto no idioma francez afim de o verter para o vernáculo, o que
assim cumpri em razão do meu oflicio, e cuja traducção é a seguinte;

TRADUCÇXO

Certidão extrahida das notas do cartorio do Tribunal de Comw

merciodo Departamento do Sena, em Pariz, archivadas em 10 de maio
de 1907.

«L'Unicn», companhia anonyma de seguros contra rogo, com °
capital de ro milhões de francos, com séde em Pariz, praça Vendómc
11. 9.~·

Assembléa geral extraordinaria realizada no dia 24 de abril de 1907.
Aos 24 dias do mez de abril, quarta-feira, ás 2 horas da tarde, do

anno de 1907, a assernbléa geral dos accionistas reuniu-se extraordi
nariamente na sédc da companhia, em virtude da convocação feita pelo
conselho de administração, por força do § 2° do art. 34 dos estatutos,
sob a presidencia do Sr. S, Dervlllé, presidente elo conselho de admi
nistração.

O Sr. presidente constata que a convocação foi publicada noDi
resto e na Gazeta dos Trilnmaaee, jornaes legaes de annoncios do
Departamento do Sena, no dia 3 I de março de 19°7, isto é, com ante
cedencia de "20 dias, de conformidade com o art. 34 dos estatutos.

Os accionistas presentes ou representados, proprietarios de tres
acções no rninimo, durante os ultimas tres mezes decorridos (art. 3~

dos estatutos), cujos nomes se acham especificados na folha de pre
sença annexa ao presente, são em numero de 191 e representam 1.J47
acções, ou seja mais de metade do capital social, mínimo exig.do pelo
art. 38 dos estatutos para que a assembléa extraordinária possa deli
berar validamente,

De conformidade com 0,art. 33 dos estatutos, o Sr. presidente con
vida para tornar parte na- mesa, na qualidade de escrutinadores, os
dous maiores" accíonístas presentes, os Srs. Néandre e Widmer.

A mesa assim constituida designa COmo secretario oS. G. Cerise,
dírector I
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o Sr. presidente declara a assembléa regularmente constituida,
abre a sessão e da a palavra ao dírector encarregado de ler o rela
taria do conselho de administração, cujo theor é o seguinte:

Senhores - A presente assembléa geral extraordiuaria foi por nós
convocada para o fim de propor-vos a divisão em quintos das acções
da nossa companhia, actualmente em numero de 2.000 ; o seu numero
ficaria desta fórma elevado aIO. 000, e por conseguinte o seu valor
nominal reduzido de ç.ooo a I .000 francos.

No correr dos ultimes debates parlamentares, muitas pessoas dei
xaram-se enganar pelas apparencias de uma excessiva prosperidade, pa
recendo sermos tanto mais sujeitos. a ser tributados, porquanto os
nossos titulos são pouco accessiveis ás pequenas economias.

Nos ultimes tempos já alguns dentre nós pediram para se reduzir
o valor nominal desses títulos, interessando assim pela sua diffusão um
numero muito maior de portadores a uma indústria merecedora de toda
espécie de apoio.

Ha muito tempo que pensávamos nisso, e hoje, depois de ouvidos
os nossos conselhos, vimos propor-vos essa medida.

Multiplicareis as vossas acções, dividindo-as em fracções iguaes,
que terão proporcionalmente os mesmos direitos e as mesmas obri
g-ações.

Cada acção de 5.000 francos será substituída por cinco acções de
I .000 Jrracos, com entrada realizada de um quarto do capital; seria
por conseguinte quintuplicado o,numero das acções necessarias para a
caução dos administradores e do director, elevadas, portanto, a 50, e °
numero das acções necessárias para votar nas asscmoléas geraes será
elevado a 15~'salvo sempre o direito de agrupamento concedido pela lei
de 1893.

A transferencia cffectuar-se-ha sempre nas mesmas condições.
E' uma modificação de f6rma que vos propomos, porque a jul

gamos opportuna.
O texto das modificações dos estatutos exigidas pela divisão que

propomos já foi distribuido entre vós.
Temos additado a ellas mais tres, que vos submettemos e que têm

por fim:
a primeira, addicionar ao art. 2° elos nossas estatutos a indicação

da nossa sede social;
a segunda, citar no art. 1° a lei do dia I de agosto de 1893, que

modificou a lei orgnuíca das sociedades de 24 de julho de 1867;
a terceira, incluir no art. 32 o direito de agrupamento para os

acclonistas cujo numero de acçõcs, inferior a 15, não lhes permittiria
tornar parte pessoalmente nas nossas assembléas geraes (art. 4° da lei
de 1 de agosto de 1893).

Em vista das considerações acima feitas, vos submettemos as se
guintes deliberações:

Os arts. 1°,2°,7°08°, §§ l°, II,§§ 1°, 16,25, §§5°e32dosesta
tutos da 'companhia ficam modificados na fórrna seguinte:

Art. r,> A sociedade anonyma constituida sob o nome de «L'Uníon»,
companhia de seguros contra togo, de conformidade com escriptura la-
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vrada em notas de Maitre Vavin, tabellião em Pariz, em data de 30 de
setembro, 1 e 2 de outubro de 1828, e autorizada por decreto de 5 de
outubro de 1828, por 50 almas consecutivos, é e fica transformada em
sociedade anonyma livre, nos termos das leis de 24 de julho de 1867 e
I de agosto de 1893.

Art. 2'\' A duração da sociedade, fixada primitivamenteem 50 annos,
a partir do dia 5 de outubro de 1828, fica prorogada, de conformidade
com a escriptura lavrada nas notas de Maitre Fould, tabellião em Paris,
no dia 5 de maio de 1876, por um novo podado de 99 annos, a contar
do dia 1 de janeiro de 1877, salvo os casos de liquidação previstos nos
presentes estatutos.

A sua séde SOcial é em Paria, praça Vend6me n. 9, no edificio da
companhia.

Art. 7.0 O capital da sociedade é fixado em dez milhões de francos,
dividido em 10.000 acções de 1.000 francos cada uma.

Art. 8.°, S l°. Os accionistas effectuaram a entrada da primeira
quarta parte do valor de cada acção e se obrigam a entrar com o
restante.

Art. 11. §. t'' Nenhum accionista poderei possuir mais ele500 acções.
Art. r6. Cada administrador deverá possuir pelo menos 50 acções,

que serão ínalienaveis durante todo ° tempo em que elle exercer suas
funcções ; essas acções serão selladas com um carimbo indicando a ina
lienabilidade das mesmas e serão recolhidas aos cofres da sociedade.

Art. 25. § S. o O director deverá possuir 110 mínimo 50 acções, que
serão inalienaveis durante o tempo em que exercer o cargo, levarão um
carimbo indicando a sua inalienabilidade e ficarãodepositadas nos cofres
da s\lçiedade. O director receberá um ordenado fixo e um interesse pro
porcional, cuja írnportancía é fixada pela assernbléa geral.

Art. 32. A assembléa geral será:constítuida por accíonístas proprie
taríos durante os ultimas tres mezesdecorridos de r5 acções no minimo.

Quando um accionista não puder assistir á assembléa, terá o direito
de fazer-se representar por um outro sacio, de conformidade com o
art. 4° da lei de 1 de agosto de 1893 j os possuidores, durante Os ultimas
tres mezes decorridos de um numero de acções inferior ao acima estipu
lado para ser admittido á assembléa, poderão reunir-se e fazer-se repre
sentar por um escolhido dentre ellcs.

Os membros componentes da assembléa geral terão direito a um
voto por cada 15 acções por elle possuídas durante os ultimas tres
mezes decorridos; nenhum accíonista, porém, terá direito a mais de
cinco votos para elle pessoalmente e a mais de dez votos como repre
sentante j a assernbléa geral deve ser composta de um numero de accío
nistas representando, pelo menos, a quarta parte do capital social,
salvo o disposto no art. 38. .

o Sr. presidente põe em discussão o presente projecto de mcdifí
cação dos estatutos, depois de ter feito presente á assembléa que, de
conformidade com o art. 38 dos estatutos em ligação com ° disposto no
§ 3° do art. 35, a decisão será valida si f6r tomada por uma maioria. de
tres quartos dos votos dos accionístas presentes ou representados.
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Postos a votos, successivarnente, os projectos de modificações são
approvados por unanimidade.

A assembléa confere ao presidente do conselho de administração e
ao director, conjuncta OLl separadamente, todos os poderes necessários
para- nssígnar quaesqucr actos destinados a confirmar as presentes modi
ficações dos estatutos, e concede ao portador de um traslado dos refe
rid~s aetos a mais ampla autorização para proceder á respectiva publl
caçao.

Esgotada a ordem do dia, a sessão é levantada ás -duas horas
e meia.

Por cópia conforme. - O director, Cerlse. Um administrador
(assiguatura illegivel),

A' margem acha-se cscripta a formula do registro seguinte: Regis
trada em Pariz aos oito dias de maio de 1907, fls. 78, eolumna 3I5.
Recebidos tres francos e 75 centimos , dizimas cornprehendídas. - O
thesonreíro.

Por cópia conforme ao original do referido acto depositado no car
torio deste tribunal; conforme termo em data de Ia de maio de 1907,
registrado em Pariz em I5 do mesmo, fls. I I, columna l2. Recebidos
cinco francos e 63 centírnos, dizimas comprehendidas. - Henry.

Confere. (Firma iIIegivel).
Por cópia conforme. - C. Calmettes. (Chancella do Tribunal do

Commercio do Sena.)
_Visto por nós, presidente do Tribunal do Commercio do .Sena, ca

valleíro da Leg-ião de Honra, para legalização da assígnatura do Sr, Cal
mettes, escrivão.

Paria, (Ide dezembro de Igo7.- Cliapuis. (Chancella do presidente
do Tribunaf do Commercio do Departamento do Sena.)

Visto para a legalização da assignatura acima do Sr. Chapuis, pre
sidente do Tribunal de -Commercio do Sena.

Pariz, . J4 de dezembro de 1907. - Pelo primeiro presidente,
Turcas. [Chancclla da COrte de Appcllação de Pariz.]

Visto pelo escrivão , G. Lot.
Visto para a legalização da assig natura acima do Sr. Turcas.
Pariz, '7 de dezembro de Ig07. - Por delegação do guarda dos

sellos, ministro da Justiça. - O sub-chefe da repartição, Eigenschaft,
(Chancella do Mínisterio da Justiça de Fraaca.)

O ministro dos Negocias Estrangeiros certifica verdadeira a assi
gnatura do Sr. Eigenschaft.

Paríz, I7 de dezembro de 1907. - Pelo ministro, pelo chefe de re
partição delegado, Schneider. (Chancella elo Ministerio dos 'Negocias
Estrangelrosde França.)

Visto para a legalização da asslgnatum acima do SI'; Schneider,
Iunccionario do Ministério dos Negocias Estrangeiros em Pariz.

Petrópolis, I9 de janeiro de I903. - O encarregado de negócios de
França, RaplutelD! Brun. (Chancella da Legação de França no Brazil.)

Reconheço verdadelra a assígnatura do Sr. Raphael Le Brun, en
carregado de negocias da França.

Sobre duas estampilhas do sello federal valendo collectívamente
550 réis. Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1908. - Pelo director geral,
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NILO PEÇANHA.

Leopoldo de Bulhões,

Gregorio Peceguciro do Amaral. (Chancel1a da Secretaria das Relações
Exteriores no Rio de janeiro.)

(Colladas ao documento achavam-se duas estampilhas do sello fe
deral valendo collectivamentc 2$400, devidamente inutilizadas na Re
cebedoria do Thesouro Federal do Rio do Janeiro, e lima estampilha
do sello federal de 300 réis) devidamente inutilizada na Secretaria das
Relações Exteríores.)

Nada mais continha ou declarava a referido documento) que bem
e fielmente verti do propríc original, ao qual me reparto. ..

Em fé da que passei o presente, que assigno e se110 com o sello
do meu officio, nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 19 dias domez
ele janeiro ele 1908. '

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 1908.-~ Manoel de Mattos FOJl~
seca.

DECRETO N-. 7.693 - DE 2 DE DEZIDrrmoDEI909

Approva , com alterações, os novos estatutos do Montepio Geral de Economia dos
Servidores do Estado.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, tendo
em vista O offlcio dirigido ao Ministeno da Fazenda pelo Montepio
Geralde Economia dos Servidores do Estado) . em 31 de março do
corrente anuo :

Rcsol ve approvar, com as alterações abaixo indicadas, os novos
estatutos, que a este acompanham, pelos quaes se regerá a mesma
instituiçâo :

Ficam supprimidas as disposições das leuras b e d do art .. 48.
Fica substituído pelo seguinte o art , 54: « Os membros da admi

nistração exercerão os respectivos cargos gratuitamente».
Ficam supprimidas as disposições do n. 17 do art. 61 cu. B do

art. 63. .
Fica substituído pelo seguinte o .'11'1. 54: « Os membros da admi

nistração exercerão os respecttvos cargos gratuitamente »,
Fica substituido pelo seguinte O o. 7 do art. 63:- « Gerir a caixa de

emprestímo. )'
Fica. supprimido o § 2°- do art. 66.
Fica supprimido o capitulo XIV, que comprehende os arts. 70 aBa.
Ficam supprimidos o ~2o do art. 82 e o capitulo XVI, coustituido

pelo art. 88 e seus jiaragraphos.
Fica substituído pelo seguinte o art. 96: ,(Os presentes estatutos

só entrarão em vigor depois de definitivamente approvados pela as
sembléa geral e pelo' Governo».

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de I909, B~o da Indcpendencia e
21° da República.
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Esta-tutos do Montepio Geral de EconoJ:nia
dos Servidores do Estado

CAPITULO I

OBJECTOS DA INSTITUrçKo

Art. I. o O Montepio Geral ele Economia dos Servidores do
Estado, fundado em 1835, e com séde nesta Capital, tem por fim a
instituição de pensão para as famílias de seus associados.

CAPITULO 11·

DOS ASSOC1ADo..<;

Art. 2. 0 Podem inscrever-se no Montepio para instituir pensão:
a) os funcclonarlos civis e militares, federaes, estadoaes e mu

nicipaes do Distrítco Federal, quer effectivos, quer em commissâo :
b) os Presidentes e Vice-Presidentes da República, os membros

do Congresso Federal, Estadoaes e do Conselho Municipal do Districto
Federal e Os presidentes e governadores dos Estados no exercicio dos
respectivos cargos;

c) os administradores e empregados de estabelecimentos. que o
Governo da União custeie ou subvencione e os daquellcs em cuja admi
nistração C\mesmo Governo por qualquer modo intervenha;

cl) os membros das associações scientifícas, que recebam do
Governo Federal auxilio directo ou ·indirecto e das quaes este se sirva
como instituições scientífícas.

Art. 3. 0 Não poderão increver-se os que tiverem completado a
idade de 60 annos e os que não forem julgados em bom estado de
saude.

CAPITULO III

DA PENSÃO E .1I[ODO DE IXSTITU1L-A

Art. 4. o A ímportancia da pensão será a que o candidato indicar
no seu requerimento de lnscripção e não poderá exceder de 3: 600$
annuaes .

Art. 5. o Os que pretenderem instituir pensão poderão optar por
um dos seguintes modos de inscripção : pagando joia e annuidade,
pagando annuidade somente, remindo-se.

§ I. o No primeiro caso pagarão, no neto da inscripção, a joia
marcada na tabella n. I, correspondente á sua idade e a írnportancía da
pensão e mais a primeira annuidade, equivalente a 15% dessa pensão;
no segundo caso, pagarão sómente annuidade, seg-undo a tabella n , 2,
attentas a idade e a importancía da pensão; no terceiro caso, pagarão a
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importancia deduzida da tabella n. 3, tendo-se em vista a idade c o
valor da pensão.

S 2. c Em qualquer dos casos mencionados no paragrapho anterior,
a inscripção, não só para pagamentos devidos, como para todos os
demais effeitos, se considerará realizada no primeiro dia do trimestre
em que o pretendente tenha tido o seu requerimento despachado, ficando
nulla, si dentro de 90 dias contados do despacho, não f6r effectuado o
primeiro daquelles pagamentos.

Art. 6.° Aos que não puderem pagar de uma só vez a importancía
que for calculada para sua inscripção, será perrnittido fazel-o, com o
angmento de 3 o em prestações mensaes, e dentro do primeiro armo,
considerando-se primeiro mez do anuo, o primeiro do trimestre em que
a directoria conceder -a permissão.

§ 1.° E' extensiva aos que se qúizerem remir a permissão de que
trata este artigo, mas o calculo da importancia devida para a remissão
se fará, observada a idade que o pretendente tiver no ultimo mez do
anuo em que haja de pagar as prestações mcnsaes.

§ 2. ° E' também extensiva aos candidatos residentes nos Estados,
a permissão de que trata este artigo, devendo, porém, o pagamento
das prestações rnensaes ser feito na sede do Montepio.

§ 3. ° As prestações a que se refere este artigo deverão ser pagas
nos primeiros IO dias de cada mez, incorrendo os que as não fizerem
na multa de 5 % sobre a prestação ou prestações vencidas.

§ 4. ° O sacio que preferir a fórma perrnittida neste artigo, si, ao
cabo do primeiro anno , não tiver pago integralmente, a importancia de
suas prestações, perderá o direito á ínscnpção, sendo-lhe restituida
metaçe das quantias com que houver entrado para os cofres do Mon-

tejllO,' I' I' II ' invalíd d d ' . idArt. 7. c 01' a ccnnento ou mva 1 ez prova a o SaCIO, remi o
nos termos do § lO do art. 6°, ou contribuinte, qualquer que seja o
modo por que faça o pagamento da contribuição a que é obrigado, sem
estar findo O·primeiro anuo 9-0 pagamento, a seus herdeiros será resti
tuida a somma com que houver contribuido, não lhes ficando direito á
pensão instituida.

Art. 8. o Os socios devem pagar as quotas de suas annuidades por
trimestres adeantados e dentro do primeiro mez ele cada trimestre, salvo
o disposto no § 3° do art. 6~.

Passado este prazo, só serão recebidas: com o augmento de 10 o/lJ'
si a divida fôr de um trimestre; com o de 20% si de dous; e assim
por diante sempre com o angmento de 10%

, a cada trimestre até ID.
§ I. o No decurso do 9° trimestre da divida de aunuidade, o secre

tario communicara o facto ao socio, para que este providencie como
melhor entender.

§ 2. c Findo o IDO trimestre da divida, será o sacio eliminado, re
vertendo em favor da caixa do 'Montepio as quantias que tiver pago.

§ 3. ° Em caso de força maior, definido em lei e justificado a juizo
da directoria, não se dará a eliminação, ficando, porém, O socio obrigado
ao pagamento de .toda a divida com os, augrnentos acima prescriptos.

Art. 9°. Passado o primeiro anno da data da inscripção, si o sacio
Iallecer em debito de um trimestre' para com o Montepio, e dentro do
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primeiro mez desse período, os seus herdeiros, para que se possam ha
bilitar á pensão. saldarão o debito, pagando a contribuição devida á
parte correspondente aos dias decorridos até a data do obíto.

Paragrapho ,unico. Si o sacio já tiver feito o pagamento do tri
mestre, a importancia paga será rcstituida a seus herdeiros, GOm des
conto do que fór devido pelos dias decorridos, conforme acima se pres
creve.

CAPITULO IV

DA INSORIpçXo

Art. IO. Aquelle que se quizer inscrever como sacio do Montepio
dirig-irá á sua directoria uma petição Com os documentos abaixo men
cionados e subrríettcr-se-ha previamente a urna inspecção de saudc:

a) certidão de sua idade e casamento e da idade de seus filhos ; .
b) declaração assígnada, especificando a sua idade, estado, o nome

de sua mulher, os nomes, idades e sexos de seus filhos; a importancia
da pensão que deseja instituir e a tabella que preferir;

c) prova da sua capacidade para ser admittido Cama sacio, de ac
côrdo .com o art. 2°.

Art. I r. Depois de admittido, cumpre ao sacio communicar á secre
taria do Montepio quaesquer alterações que occorrerem na sua família,
provando-o devidamente com documentos, que serão annexados ao
processo de sua iuscripçâo e anuotados no livro competente.

Art. ~2. Os requerimentos para inscripção, isentos de sellos. na
fórmas da lei, serão entregues na Capital Federal e Estado do Rio de
Janeiro á secretaria do Montepio e nos outros Estados ás repartições
competentes.

Art. 13. A idade se provará mediante certidão do registro civil ou
de baptismo, e na falta destas ou na impossil!lilidade de- as obter, por
meio de justificação judicial c: ainda por quaesq ucr documentos ou titulas
que mereçam fé, a juizo da dírectoria.

Art. 14. A' secretaria do Montepio e ás repartições competentes
nos Estados, cabe verificar si os requerimentos para inscripção se acham
instruidos com a declaração e documentos exigidos no art. IO, e fazer
sanar as faltas que notarem. Feito isso, aqueüas repartições enviarão os
respectivos processos, acompanhados do documento relativo á inspecção
de saude, á secretaria, que, com as suas informações, Os submetterá á
directoria pata resolver.

Art. 15. Uma vez realizada a lnscripção do sacio e satisfeitas por
elle as exigencias destes estatutos, quanto aos pag-amentos devidos no
primeiro anuo, ser-lhe-ta pela secretaria expedido um diploma do mo
delo que for adaptado, o qual, em caso de extravio, poderá ser sub
stituido por outro, mediante a indemnização de 5$000.

Art. 16. O sacio que resolver mudar-se de um Estado para outro
ou para a Capital Federal e vice-versa requisitará da repartição compe
tente, que lh'a fornecerá, uma guia consignando o ultimo pagamento
que haja realizado, afim de continuar a ser feita regularmente a co
brança das contrlbuíções.



AdTOS DO PODER EXEdU'l'IVO

CAPITULO V

DA ELEVAÇXO DA lNSCRIPÇÃO

1001

Art. 17. E' licito ao socio menor de 60 <111noS elevar a sua pensão
até 3:600$annuaes, dirigir para isso um requerimento á dírectoria, dis
pensada a apresentação dos documentos já existentes no archívo, sub
mettendo-ee a nova inspecção de saude,

Art. IR Concedida a elevação; o sacio pagará as contribuições
prescríptas nestes estatutos, como si se tratasse de pensão nova na parte
relativa á elevação, sendo-lhe permittido effcctuar o pagamento das
ditas contribuições por qualquer das fórmas constantes do art. 6<>.

Satisfeitas as contribuições, no seu diploma se lançará a necessaria
apostilla, assígnada pelo secretario.

§ 1.0 Para o calculo das novas contribuições tomar-se-lia na tabella
respectiva a idade que o socío contar no momento em que requerer a
elevação.

§ ~;L o Decorrido o primeiro anno, da data da elevação, o sacio
passará a pagar englobadamente as antigas e as novas contribuições ;

§ 3.,o.~~i o socio vier a fallecer antes de decorrido o primeiro anno
de que trata o paragrapho anterior, applicar-se-ha o disposto no
art. 7°.

CAPITULO. VI

DAS REMISSÕES

Art. 19. A remissão p6de ser de toda ou de parte da pensão in
stituida e tanto é permittida no acto da inscripção como posteriormente.
Em qualquer das hypotbeses, o calculo da importancia devida para a
remissão se farápela tabella n. 3, attendendo-se à idade que o preten~
dente contar na occasião em que requerer, salvo o caso previsto
no § l° do ar1.6°.

§ I ~ o Aos já inseriptos será levada em conta a somma total com que
houver contribuído para a caixa do Montepio.

§ :2.o Realizado o pagamento da quantia que tiver sido calculada
para. a .remíssão, n? dipl;oma de sacio far-se-ha a necessária apostilla,
que o secretario assignara,

Art. 20. Os socios que se inscreverem mediante o favor do
art. 60 , só poderão. remir-se depois da expedição do diploma, na fórrna
do mesmo artigo.

Art. 21. Aos socios remidos anteriormente a tõ de agosto de 1884
será mantido o direito de gosar da pensão instituida, logo que comple
tarem a vida média, indicada na tabella n. 4, de Kersboom.

Art. 22. Os socios lnscriptos de accordo com as tabellas de ig03,
e que' houverem contribuído durante 35 annos, ficarão isentos do
pagamento de annuidades.
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CAPITULO VII

DOS PENSIONISTAS

Art. 23. As pensões do Montepio competem:

Metade ás víuvas que, em vida do marido, não se tenham delles
separado por divorvio ou, que embora, divorciadas, tiverem sido reco
nhecidas innocentes por sentença e a outra metade, repartidamente, ás
filhas solteiras, casadas e viuvas quer legitimas, quer reconhecidas ou
legitimadas na fórma da lei, aos filhos menores de 2 I annos, ainda que
posthumos, e aos interdictos em identicas condições; ás netas e netos
menores de 21 annos Ou intcrdictos que representarem o direito de
suas mães já fallecidas, ao tempo em que se verificar a pensão.

Na falta destes as ascendentes c na falta destas ás irmãs solteiras
quer legitimas, quer legitimadas ou reconhecidas na f6rma da lei, desde
que umas e outras provem ter vivido em companhia ou sob o amparo
do instituidor.

Art. 24. A's viúvas pertencerá toda a pensão no caso 'de não exís
tirem os outros herdeiros a que se refere o artigo anterior.

Art. 25. 1\os filhos e filhas pertencerá toda a pensão, sempre que
o sócio fallecer sem deixar víuva, ou que a viuva se ache excluída na
fórma do art. 23. Os netos e netas, não concorrendo com os filhos, sue
cederão per capua, no caso contrario per estirpe.

Art. 26. Aos pensionistas se applicará, mutatís mutandis, o disposto
no art. 16 com relação ao sacio.

CAPITULO VIII

DA l-IAnlLlTAÇÃO DOS PENSIONISTAS

Art. 27. Para que possam entrar no goso das pensões a que ti
verem direito, deverão os herdeiros do sacio fallecido entregar na
secretaria do Montepío ou nas repartições competentes, quando naquella
não existam, os seguintes documentos:

a) as viúvas, além da prova exigida. no art. 23, certidão de
casamento e de declaraçãode herdeiros em inventario judicial ou ami
gavel:

b) as filhas c filhos menores, legítimos ou naturaes, successiveis,
certidão de. idade, de casamento do pae ou titulo que prove legitimação,
e de declaração de herdeiros em inventario judicial ou amigavel e de
termo de tutela e curatela, si se tratar de menores ou interdictos;

c) os filhos e netos maiores, no caso do art. 23, os mesmos do
cumentos e mais: prova de incapacidade physica ou moral, mediante
attestado da respectiva commisão medica do Montepio ou por do
cumento, a juizo. da dircctoria ;

d) as netas e netos menores, os mesmos documentos e mais: cer
tidão e obito de sua mãe;
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c) as ascendentes, si forem 2S unicas habilitadas, certidão de idade
do soc:o c de declaração de herdeiros em inventario judicial ou arni
snvel. Concorrendo com as viuvas, todos esses documentos e mais:
justificação, jlllgad~ por sentença, de que viviam na companhia ou sob
o amparo do fallccido i

J) as irmãs, SI forem as únicas herdeiras da pensão, certidão de
idade ou de titulo de legitimação, si forem naturaes, certidão do termo
de declaração de herdeiros em inventario judicial ou amigavel, e da
idade do irmão. Concorrendo com a viúva, apresentarão mais: justifi
cação, julgada COlUO sentença, de que viviam em companhia ou sobo
amparo do fallecido.

Art. 28.- Os documentos a que se refere o artigo anterior, bem
coma os que tiverem por fim provar direitos "ou deveres peranteo Mon
tepio, serão apresentados em original ou e111 fórma authentica, c si pro
vierem de paiz estrangeiro, s6 serão recebidos pela secretaria "quando
legalmente formalizados.

Art. 29. Para que entrem no g"OSO da pensão a que tcem direito,
os socíos remidos anteriormente a J6 de agosto de 1884 deverão re
querei-o á dircctoria .

Pnragrapto unico. Para que liguem dispensados do pagamento de
suas contribuições, deverão igualmente os sacias ínscriptos de accórdo
com as tabellas de 1903 e que houverem contribuído durante 35 annos,
requerel-o á dircctoria ,

CAPITULO IX

DA EFFECTIVIDADE DAS PENSÕES

Art. 30" ..As pensões serão pagas logo que, fallecido o socio, sejam
satisfeitas as prcscripçõcs do art. 27 e seus paragraphos, sendo os di
rectores responsaveis pelas autorizações para pagamentos indevidos.

Art. 31. Por fallccimento das soclas seguir-se-In a mesma regra es
tabelecida para a habilitação das pensões cstatuidas pelos sacias, ex
cluidos os viuvos, salvo O caso de incapacidade physica ou moral,
provada de conformidade com o art . 27, lettra c.

Art. 32" Si O sacio perder o uso da razão Ou ficar privado dos
vencimentos do seu emprego em virtude ele molestia que o inhabilite,
ou perdel-o COI11 incapacidade para outro por sentença, ou fOr con-te
mnado cm qualquer das p'2I1JS do art. 43 do CoJigo Penal, excluídas
as ele prisão disciplinar e de multa, sua íamilia gosarà da pensão que
lhe competiria por fullecimeuto do instituidor, descontada, porém, men
salmente, a duodécima parte ele aunuidade CJ ue este paga va .

SI. o Nas hypotheses deste artigo a p8nS8.0 não será repartida
pelos herdeiros emqnanto viver o sacio impedido e só será paga á
mulher ou representante legal do socio.

S :2. o Em qualquer dos casos em que a familia do socio gosar da
pensão em vida do 111eS1110 soclo, cessará tal bene/lcio se desappare
cerem os motivos que o determinaram, continuando então o instituidor
a contribuir corno anteriormente.

Poder Executivo -- 1')0) - Vai. 1[. 64
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Art. 33. Ainda que qualquer socio falleça em debito para com o
Montepio até 10 trimestres, seus herdeiros não perderão direito á
pensão que lhes competir desde que paguem a divida com os nu
gmentos de que trata o art. 8°, por meio de dcducção mensal de 20°(0
sobre a mesma pensão, si não quizer exonerar-se mais rapidamente.

Art. 34. De accórdo com O que preceitúa a lei n. 2.813, de 27
de outubro de 1877, as pensões do Montepio são isentas de penhora
e arrestos; e só serão pagas aos pensionistas ou aos seus represen
tantes legaes, não se adrnittindo o pagamento ainda ao marido sem
autorização da mulher,

Art. 35. Com excepcão das pensões que tocarem ás filhas e netos
do instituidor, as quaes deixarão de ser recebidas quando estes attin
girem a idade de 21 annos e não forem incapazes, todas as demais serão
vitalicias.

Art. 36. Cada pensão sera igual á importancia da respectiva in
scripção, exceptuando-se as pensões superiores a 1:000$, institudias
antes da prornulgação do decreto de 18 de fevereiro de 1870, que ficam
sujeitas antes á seguinte regra: si as inscripções excederem de 2: 000$
receberão os herdeiros 1:000$ annualmente e mais um quinto de ex
cesso dos ditos 2:000$, pertencendo assim aos herdeiros do contribuinte
que vencia 3:000$, 1:200$; ao de 4:000$, 1:400$; e assim propor..
cíonelmcnte.

Exceptuam-se igualmente as pensões instituídas até 6 de agosto de
1884, as quaes representam metade da ínscrípcão.

Art. 37. As pensões serão pagas ás pensionistas, aos seus tutores,
curadores e procuradoses, prevalecendo as procurações cmquanto não re
vogadas,z.devendo ser, quando passadas em paíz estrangeiro, revestidas
das formalidades legaes. E as passadas no paiz dispensam as formali
dades legaes.

Paragrapho unico. Todos os representantes de pensionistas são
obrigados a apresentar semestralmente arrestados de vida de seus con
stituintes.

Art. 38. Por morte dos pensionistas e por maioria dos varões
capazes as pensões se extinguem, salvo Os direitos já adquiridos á re
versão.

Art. 39. Na falta dos herdeiros enumerados no capitulo 8°, caberá
a pensão ao Montepio, salvo os direitos adquiridos.

Art. 40. Incorrerão em prescripção ás quotas das pensões não re
clamadas dentro do prazo de cinco annos.

CAPITULO X

DAS COMMISSÕES DE SANIDADE

Art. 4I. Para a inspecção de saude dos candidatos á inscripção
haverá, na Capital Federal e na de cada um dos Estados, uma commíssão
composta de tres socios medicas nomeados pelo presidente do Montepio,
logo depois de empossar-se de seu cargo.
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A da Capital será presicioa pelo director que o presidente designar
e a de cada um dos Estados, pelos chefes das repartições competentes,
não cabendo aos presidentes das commissões voto nos exames.

Paragrapho unico. Na falta de sacias medicas, poderão ser no
meados quaesquer profissionaes estranhos ao Montepio.

/-....~~. 4-:':' :'JOI" mesma occasião em que nomear os membros das com
mssôes medicas, o prcsiceute nomeará dons supplentes para os de cada
uma, os qnaes serão chamados nas faltas ou impedimento dos effcctivos.

Art. 43. Cumpre a comrnissão medica: fazer sem demora o exame
do candidato e dar reservadamente os seus pareceres, respondendo com
clareza ao questionário impresso, que lhe será remettido com a commu
nicação de que o exame foi determinado; dar parecer s0óre a incapaci
dade physica ou moral que aüegerem, firmados na lettra a do art. 21, os
filhos maiores do instituidor da pensão, para gozarem de direitos que
lhes são concedidos; consultar com os seus pareceres, quando se atleguc
a hypothese forrnulada na primeira parte do art. 21.

Paragrapho unico. O questionaria de que trata este artigo, obede
cerá sempre ao modelo que a directoria estabelecer previamente, não
podendo deixar de haver nelle com relação á analyse de mina, tantos
quesitos quantos forem julgados necessaríos ao perfeito conhecimento do
estado de saude do candidato, no tocante a este ponto.

Art. 44. Os pareceres resultantes do exame medico serão datados e
assígnados pelo menos por dous membros da commissâo, e rernettidos
directamente á secretaria do Montepio.

Art. 45. O exame medico será pago pelo candidato a matricula, que
depositará na respectiva repartição a quantia necessária, não excedente
em rela~~o a cada medico ao honorario estabelecido para um exame,
segundo o costume do lagar.

CAPITULO XI

DO FUNDO SOCIAL E SUA APPLICAÇKo

Art. 46. O capital do Montepio é constituído pela sornrna já ac
cumulada e pelas quantias que provierem de todas as suas fontes de
receita.

Art. 47. Este fundo terá uma parte disponível e outra indisponivel.
§ l. o A parte indisponivel, salvo os casos previstos nestes estatutos,

é constituída por 6.000:000$ em apolices de I :000$ da divida publica
federal ou em outros titulas de responsabilidade da União, que só po
derão ser negociados por deliberação da assernbléa geral, para isso eS
pecialmente convocada de accórdo com as disposições da lei das Socie
dades Anonymas.

§ 2°. A disponível compor-se-há da parte do capital que exceder á
impor tancia de 6.000:000$, a que se refere o paragrapho anterior e de
todas as outras quantias que entrarem para os cofres do Montepio.

Art. 48. A parte dísponivel poderá "ser applícada :
a) em empresttmos, na Capital Federal, a funccionarios civis e mi

litares, federaes e municipaes e a funccionaríos publicos da Capital do
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Estado do Rio de Janeiro, mediante consignação autorizada por lei,
nas respectivas folhas de pagamento;

b) em empréstimo as pensionistas até O rnaximo de tres mczcs de
suas pensões, mediante o juro de li2 o ao mez;

Paragrapho único. O capital do montepio garante o pagamento das
pensões, que são irreductiveis.

Art. 49. Como meios ordinarios para satisfazer os seus compro-
missos, a administração poderá dispor das seguintes fontes de receita:

1", contribuições dos socios;
2\ auxilias de toda especie que sob qualquer fórma receber;
3", todo o rendimento do fundo social;
4\ os legados, multas, indenunzaçõcs, emolumentos e quaesquer

rendas eventuaes.
Art. 50. Si do balanço nuuual da receita e despcza resultarem

saldos, serão estes levados ao fundo disponível afim de serem 1110vi~

mentados.
Art. SI. Si se reconhecer em qualquer tempo a insufficiencia dos

recursos indicados no artigo precedente, para pagamento integral das
pensõese mais despezas da instituição, a directoria convocará a assembléa
geral afim de que adapte as providencias que julgar mais acertadas no
caso.

CAPITULO XII

bA DIRECTORIA E AmmnsTRAçÃO DO MONTEPIO

Art. 53. O montepio será administrado por uma directoria que se
comporá de presidente, vice-presidente e sete directores, um dos quaes
exercera o cargo de secretario e outro o de sub-secretario. Sua di
recção geral, porém, fica sujeita a uma meza plena constituida pela di
rectoria e mais I2 directores adjuntos.

Paragrapho único. O mandato de cada administração durará tres
annos.

Art. 53. A mesa plena reunír-se-ha quando for convocada e o será
sempre que se tratar de qualquer assumpto importante e especialmente
dos seguintes: organização e reforma do regimento interno j creação ou
suppressão de empregos j augmento ou diminuição de vencímentos :
concessão de gratificações extraordinárias j applicação do fundo dispo
nivel j quando occorrer qualquer dos casos determinados nestes esta
tutos jquanclo se verificar algum caso omisso e ainda cinco dias antes
da terminação do triennio administrativo, para o fim especial e unico de
approvar a acta de sua sessão anterior e a desta ultima, o que fará com
qualquer numero.

Parag'rapho ·unico. A mesa plena só poderá deliberar estando pre
sentes metade c mais um dos seus membros c as SUas deliberações, de
caracter obrlgatorío para a directoria, serão tomadas por maioria de
votos, salvo caso previsto neste artigo.

Art. 54, Os membros da administração exercerão os respectivos
cargos gratuitamente.
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Art. 5,1' Tanto os membros da directoria C0l110 os directores ad
junctos serão eleitos ao mesmo tempo pela assembléa geral na data
ma!"cada no art. 66, fazendo-se a eleição por escrutínio secreto e a plu
ralidade de votos em duas cédulas, contendo uma os nomes para
membros da directoria e a outra as designações para dírectores adjuntos
podendo estes e aquelles serem eleitos.

Art. 56. Quando por auscncta ou impedimento dos membros da
administração não se puder reunir numero legal para que haja sessão da
directoria e da mesa plena. serão convocados os adjuntos para substituir
interinamente os membros da directoria e para a substituição destes
seus immodiatos em votos, e na falta destes ultimas quaesquer sacias.

Art. 57. A dircctoria reunír-se-ha ordinariamente em sessão ao
menos uma vez por mcz, no dia em que o presidente designar, e extra
ordinariamente sempre que-estea convocar.

Art. 58. As actas lavradas em livros cspcctacs, conforme se tratar
de reunião de assembléa geral, da mesa plena ou da directoria, depois
de approvadas, serão assignadas pelo presidente e directores presentes.
A acta da ultima reunião da dírectoria, no terceiro anno administrativo,
será approvada com qualquer numero na mesma reunião.

Art. 59. A directoria celebrará as SU<1S sessões estando presentes
pelo menos metade c mais um dos seus membros, salvo o caso previsto
no artigo anterior.

Na falta sírnultanea do presidente e vice-presidente, as sessões
serão presididas pelo director mais idoso, o qual também substituirá o
presidente nas demais funcções.

Art. 68. Compete á directoria :

I.1;Deliberar em geral a respeito de tudo quanto entenda com a
instituição de pensões, com a habilitação de pensionistas e COlll o paga
mento dellas, e com a realização de empréstimos, tudo de accordo com
o que preceituam estes estatutos em seus diversos capitulas e obede
cendo ás regras por elles traçadas.

2. Organizar e submetter á mesa-plena o regimento interno do
Montepio, comprehendcndo tudo o que se referir, não só ás pensões,
como a empréstimos c submctter-lhe posteriormente as modificações
que julgar necessarlas,

3. Nomear e deiuittir, mediante proposta elo secretario, salvo
quanto ao thesoureíro, que será proposto pelo presidente, o pessoal da
secretaria, preferindo, quanto possível, os socios do Montepio.

4. Dar as procurações necessarias para os negocias do Montepio,
com a assígnatura da maioria dos seus membros,

5. Dar pelo menos, de tres em tres mexes e sempre que julgar C011
veniente, balanço no cofre e examinar a respectiva escripturação, la
vrando-se o termo competente, e mandar publicar pela imprensa o
mappa do estado do mesmo cofre.

6. Designar cada nnno o director que no anno seguinte superin
tenda os negocias relativos ás caixas de cmprcsttmos .

Art. 6[. Ao presidente compete:

I. Presidir as sessões da directoria e ela mesa plena, encaminhando
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os trabalhos sujeitos a deliberação) mantendo a mais perfeita ordem e
regularidade nas discussões.

2. Dar execução ás deliberações da directoria e da mesa plena, ru
bricando os despachos lançados pelo secretario nos processos sobre que
versarem as alludidas deliberações.

3. Marcar os dias para as sessões ordinárias da directona, convocar
as extraordinarias quando julgar conveniente ou quando lhe for rcque
rido por qualquer dos dírectorcs.

4. Tomar parte nas deliberações, mas só por meio de voto de
desempate.

5. Designar o dircctor que deva presidir a commíssão medica.
6. Designar o director que haja de examinar os balancetes men-

saes. .
7. Assignar a correspondencia official com O Congresso Nacional

e com os governos Federal, Estadoaes e Municipal do Districto Federal.
8. Resolver por despacho seu os negocíos de mero expediente.

dando, porem, conta circumstanciada das resoluções que tomar a dire
ctoria na sua primeira reunião.

9· Suspender, por proposta do secretario, até o maxirno de 30 dias
os empregados da secretaria do exercicio de seus empregos, com perda
de todo o vencimento ou somente da gratificação, e nomear continuas e
serventes.

10. Assígnar, conjunctamente com O secretario, os diplomas dos
socios e Os dos pensionistas o

I I. Ordenar o pagamento das despezas normaes e mensaes de
secrcra-'.i, iá nutorizadas ,

12. Mandar annunciar, com antecedencia de to dias, as reuniões
ordinariasvda assembléa geral c convocar as extraordinarias, de ac
córdo com os arts. 66 e 67.

13. Nomear as connnissões medicas.
14, Fazer publicar em janeiro de cada anno um balanço do mo

vimento financeiro relativo ao annc anterior o

15o Apresentar á assemblén geral ordinária, na sua reunião de 30
de setembro, Um relataria da gestão do Montepio durante o triennio, e
bem assim um balanço geral do estado financeiro da instituição" acorn
panhado dos balanços referentes a cada um dos annos da sua adminis
traçao.

IÓ. Apresentar á mesma assembléa na sua reunião de 30 de de
zembro Um balanço complementar do balanço referente ao terceiro
anno administrativo.

17. Representar ou fazer representar o Montepio nas occasiões ne
cessarias

Ar1. 62. Compete ao vice-presidente substituir o presidente em
seus impedimentos, e, nessa hypothese, só tornará parte nas delibe
rações por meio de voto de desempate.

Ar1. 63 o Compete aos directores :

1°, tomar parte nas deliberações da admínlstração :
2°, examinar, uma vez designado pelo presidente, os balancetes

rnensaes, de conformidade com o art 6I , n. 6;
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3°, presidir a commíssão medica, conforme a designação feita nos
termos do art. 41 ;

4°, propor o que julgar util á instituição;
5°, solicitar do presidente a convocação de sessões extraordinárias,

quando entender conveniente;
6°, rubricar os talões de recibos de annuidades que lhe forem apre

sentados;

7°, gerir a caixa de emprestimo.
Paragrapho unico. O director que rio impedimento do presidente

e vice-presidente exercer a presidencia só tem nas deliberações o voto
de desempate.

Art. 64. Compete ao secretario:

I -, redigir as actas das sessões e proceder- á leitura dellas, assim
como a do relataria apresentado pelo presidente á assembléa geral;

2°, redígtr a correspondencía official e fazel-a expedir com a sua
assignatura, excepto a que fôr dirigida ao Congresso, governos federal,
estadoaes e municipal do Districto Federal;

3'\ dar parecer sobre os negócios que tenham ele ser decididos pela
directoria, pela mesa plena e pelo presidente, depois de informados
pela secretaria;

4", escrever os despachos, de accórdo com as deliberações da di
rectoria da mesa plena;

5°, annunciar pala imprensa as convocações ordinárias e extraor
dinarias da assembléa geral c avisar por carta, para as sessões, os
directo~es e adjunctos, expondo nos avisos para reunião da mesa plena
a matéria a discutir-se;"

6\ mandar passar c assiguar as certidões dos papeis existentes no
archivo;

7°, organizar o relataria do presidente e os trabalhos que devem
acompanhal-o, á vista dos elementos fornecidos pela secretaria, afim
de serem taes documentos presentes á assembléa geral ;

8°, rubricar todos os pedidos, contas e folhas de pagamento;
9°, dirigir e fiscalizar todos os serviços a cargo da secretaria;
la, informar a directorla sobre o procedimento e aptidão dos em

pregados;
1 I, suspender até oito dias do exercício de seus cargos os empre

gados, com privação da gratificação j
12, dar os esclarecimentos que forem solicitados pelas pessoas que

pretenderem fazer parte da associação;
13, solver as duvidas que occorrerem no acto do recebimento das

joias, annuidades e multas, e no pagamento elas pensões, levando ao
conhecimento da directorla as que dependerem da sua deliberação;

q, escrever as procurações que a directoria houver de passar.

Art. 65. Cabe ao sub-secretario substituir o secretario em seus
impedimentos.
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CAPITULO XIII

DA ASSE",mLlÚI. GERAL

Art. 66. A assembléa geral reunir-se-há ordinariamente no dia 30
de setembro do terceiro a11110 da gestão da directoria para eleger a
commissão de contas e ouvir a leitura do relatório apresentado pelo
presidente, c no dia 30 de dezembro seguinte para tomar conhecimento
do parecer daquella commissão c eleger a directoria, que tomará posse
no dia 1 de janeiro do anuo inunediato, asstgnando o respectivo termo
em livro que para este fim é creado .

Paragrapho único. A Commíssão de Contas, de que trata este ar
tigo, compor-se-há de tres membros, e incumbe-lhe estudar cuidadosa
mente o estado financeiro da instituição e dar sobre ellc parecer, que
bem elucide a assernbléa' para deliberar na sua reunião de 30 de de
zembro sobre as contas e balanço apresentados.

Art. 67. A assembtca geral reunir-se-há extraordinariamente
quando convocada pelo presidente com antecedencia de Ia dias, por
annuncios em folhas publicas, durante trcs dias : i", para deliberar
sobre o fundo social; 2°, para a reforma de estatutos; 3°, a requeri
mento de lO associados; 4°, sempre que a mesa plena o determinar;

Art. 68. A assembléa geral estará constituída em virtude da pri
meira convocação, si se reunirem mais de 25 sacias quites, c depois si
se reunirem mais de ]5.

Paragrapho único. Todo o sacio quite poderá fazer-se representar,
mediante procuração legal, por outro que tenha voto navassembléa,
não sendo permlttido a nenhum representar mais de um constituinte.

Art~6C). As esscmbleas geraes. quer ordinárias, quer extraordi
narias, serão presididas pelo socfo que: for acclamado ao iniciarem-se os
trabalhos. O presidente acclamado convidará um sacio para servir de
secretario.

CAPITULO XIV

DA CAIXA lJE E.\lPRESTTJ\IOS

Art. 70. Os empréstimos a que se refere o art. 48 far-se-hão por
intermcdio de uma caixa especial que fica para este fim creada de ac
córdo com o que neste capitulo se dispõe.

Art 7I. Poderão realizar trausaccão com esta caixa todos os func
cionarios publicos civis, militares, fedcraes e muníctpaes do Distr.ctc
Federal e os funccionarios publicas da Capital do Estado do Rio de Ja
neiro, que por lei possam consignar parte dos seus vencimentos, uma
vez que taes vencimentos, estejam Iteres de qüaesquer OIH1S estranhos
ao Montepio, para pagamento dos empréstimos que contrahircm ,

Parag'rnpho unico , Os empréstimos serão garantidos por pro
curações em causa própria.

Ar1. 72. Os cmprostímos serão fcit. s aos prazos extremos de tres
a vinte c quatro meses e aos prazos intermédios de seis, 12 e 18
mezes,
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Art. 73. Nenhum empréstimo será maior de 2:000$,11em menor
de 200$, e dentro destes limites o máximo de empréstimo que cada
funccionario poderá effectuar calcular-se-há previamente de accórdo com
os vencimentos, tomando-se por base do calculo a consignação ma
xima da metade do respectivo ordenado para amortização e juros do
emprcstimo ,

Art. 74, O juro sej-á de 18% ao anno sobre e quantia realmente
devida, .crtcctuando-se 3. amortização do empréstimo pela tabella de
Price-« de accõrdo com O prazo convencionado.

Paragrapho unico. Na competente escnpturação dos empréstimos,
o producto da applicação da taxa acima estipulada dividir-se-há, levan
do-se: 10 % á conta de beneficio do capital; 6 o a de despezas de
expediente; e '2 % á de garantia contra prejuízos possíveis.

Art. 75. Nenhum emprestímo poderá ser contrahido antes de li
quidado o anterior, sendo permittida a liquidação por encontro de
contas.

Art 76. Dado que o tomador do emprcstimo, por circumstnncias
imprevistas , independentes de sua vontade, fique com os vencimentos
reduzidos, de 1ll ido a não supportar o pagamento da prestação esta
belecida, poderá ellc ser dispensado, a juizo da.directoria do Montepio
pelo prazo máximo ele C)O dias, de pagar a quota de amortização, en
trando semente com os juros uella incluídos.

Paragrapho único. A dispensa acima não poderá ser concedida por
mais de tres vezes consecutivas.

Art. 77. Fica a directoria do Montepio autorizada a entrar em
accórdo COIll os governos federal, estadoaes e municipal do Districto
Federal, para garantir o pagamento das contribuições dos respectivos
funccionarios que se quizerem inscrever e facilitar O das pensões, res
peitadas as disposições dos presentes estatutos.

Paragrapho unico. Si o contracto tiver sido effcctuado por meio
de adiantamentos feitos pelos respectivos governos, a estes caberão a
restituições de que trata o art. 7° c o parag'rapho unico do art. gO,
quando reclamadas dentro de seis mczes,

Art. 78. Effcctuado o pagamento da primeira contribuição de
qualquer funccionario, mediante adeantamento pelos cofres dos respe
ctivos governos, a repartição competente o communicará á secretaria
do Montepio para que esta faça os devidos assentamentos.

CAPITUL0 XV[

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 79. Os recibos de joias , contribuições e pensões, os requeri
mentos,. quitações e quacsquer outros papeis que transitarem pelo

. Montepio estão isentos de sello fixo, em virtude do regulamento do
sello , gosando da mesma isenção dos livros destinados á escriptu
ração.

Art. 80. O anno financeiro elo Montepio coincide com o anno civil.
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Art. 81. O serviço do Montepio nos Estados, quer no que diz
respeito á inscrípção de sócios, quer quanto ao recebimento de contri
buições ou pagamento das pensões, continuará a cargo das repartições
competentes, emquanto não se resolver o contrario.

Art. 82. O pagamento das pensões, bem como a sua transmissão
a diversas categorias de herdeiros, obedecerá sempre ás disposições dos
estatuto, que vigoravam ao tempo do fullecímento do socío que a in
stitue, quaesquer que sejam as modificações que a este respeito 08
mesmos estatutos tenham soffrído posteriormente.

Art. 83. Os socios do Montepio não respondem subsidiariamente
pelas obrigações que a administração contrahir', expressa ou intencio
nalmente em nome da associação.

Art. 84: Os presentes estatutos só entrarão em vigor depois de
definitivamente approvados pela assembléa geral e pelo Governo.

CAPITULO XVII

DISPOSIÇÕES TRANSITaRIAS

Art. 85. A directoría, de accórdo com ° § 2 0 do art. 50, organi
zará O serviço do Montepio, elaborando um regulamento no qual serão
definidas as attribuiçôes dos funccionarios incumbidos do mesmo ser
viço, estabelecendo o systema de escripturação, processo de recebi
menta e pagamento de contribuições e tudo mais que for nccessario á
regularidade dcêservíço e segurança do movimento financeiro.

Paragrapho unico. Ernquanto não for organizado o regulamento de
que trata este artigo, a secretaria reger-se-há pelas disposições dos es
tatutos de 1903.

Art. 86. O mandato da actual directoría fica prorogado até 31 de
dezembro de 1909.

Montepio Geral da Economia dos Servidores do Estado, 29 de
março de I909.- Oliveira Coelho.- José Bevilaqua.- Joaquim Mar
ce!lino de Brito.- Fabio Hortilio de Moraes Rego.- Alfredo Leal de
Sá Pereira.- Jose Martins Seixas.- Antonio Saltes Belfort Vieira.
João Neri Ferreira.s- Eugenio de Raja Gabaglia.
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TABELLA N. 1

iOi9

JOIA. COM ANNUIDADE

Para cada 1$000 de pensão annual
( Annuldadc invariável e igual a IS 0jo da pensão anuual )

Numero de au-
Idades laias nuidades para a

remissão dellas

20 .•••••.••...•••••..••••..•.••.•..•..•••
21 •••••.•••.••.••••••••••••..••••••.•..•.
22 •••••.•••••••••••.••••••••.•••••...•••.

23··································· .
24·························· .
25······································ .
2Ó •••••••••.•••.••••••.•.•••.••••••••••••

27······································ .
28.•.•.........•.•.......................
29······················ , .
3°······································ .
3'-····· .
32 •••••.••••.••••••••.•••.••.••..••••••.•

33······································ .
34······································ .
35·········· .
3ó .
37····················· , .
38..•" ...................•...............
39······································ .4°··· .
4'-·· .
42 •••••...••••........••••••••••.••••••••

43······································ .
44······································ .
45··········· .
46 .

47······································ .
48 ..•••....••........................•...

49······································ .
5° .
51 .
52 .
53········· .. ························· .
54·· ················ .. · .. ··········· ..
55 ···· .. ·· · ..
56 ..
57······································ .
58 .
59.. · ··· .. ····· ·· .. ··············
60 .
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TABELLA N. 2

ANNUIDADES

Idades laias
Numero de

aunui d ad c s
para a rcmís
são dcllas

20........................................ $195. ,6. '7
21...................... $200 JÓ.09
22 .•••••.••••••...•••• 0.0................. $205 16.01
23.•. ; ......................•..........•.. $211 15.92
24....•. · · .. · · ·...... $217 15.83
25 · o',...... $223 T5·.7~

26........................................ $230 15:68
27·.·· ... ·····.· .... ·· .. · ...... · ..... ····· $237 15·49
28........................................ $248 15.37
29· .. ········· .. · ... ·· .. ···.··········· .. · $257 15.24
30........................................ $266 15. II
31..· .. · · .. · .. · ·.................... $276 14·98
32.. . $287 14.83
33 ·· ·.· ·. $298 14-69
34·· .. ······ ...........................•. $309 14·54
35 ·..... $322 14.38
36 .: $335 14.22
37··· $349 14·05
38 ~. .. $363 13.87
39···· · .. ·· .. ······· .. ············.... $379 13·70
40........................................ $395 13.5

'4' · · .. ···.· $413 13.32
42......................... $431 13· '3
43 c........................ $451 12.92
44....................................... $471 12.72
45.··.· .. ············ .. · .. · .. ·· .. ········· $493 12·5'
46.....•....•.......... ,',',.", $5[6 12.29
47..... · .... ····· ...... ···· .. ··· .. ········ $54' 12·°7
48............................... $567 II .8{
49.... $575 11.61
50.......................... $525 11.37
51................. $656 11.13
52........................... $689 10.89
53....... . $724 10.64
54................ $762 10.38
55... $803 10.13
56........................................ $845 9. 87
57·· $89

'
9. 60

58........................................ $940 9·34
59 · ·.· $992 9 °7
60.. 1$°48 8.80

A. S. Belfort Vieira.
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TABELLA N. 3

RE;\IISSÕES

Para cada 1$ de pensão annual

Idade

20 ......•.......................................•...•.
2I ......•............................•................•
22 .................................•............•.......

23···,················· .. ······················ .. ·····
24·· , ..•.. , .
25······· .. ··········· .. ····· , .
26 .
27···· .. ········ .. ····· .. · .. ··· ·· .. · .. ······· .. ···
28...••••••.••....••...•.....•.........•...•.......•.•
29······· .
3°·· .
3'··················································· .32 .................................................... •

33··················································· .
34· .. ········ .. ···· .... ······ .. ····· .. ····· .. · ·• ..
35 .. ··· .. ·········· .. ··· .. · .... ···· .. · .... · ····· ..
36•....•.•...........•....•...•....•...•.........••..•

1~:::::::::::::::::::::::::·.::::::::::::::::::::::::::
39········ .. ············· .. ·····················, .. ·;·
4°····················································4' .
42 •••••••••••••.••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••

43··················································· .
44.. •····•···· .. ··········· .. ········· .. ·· .. ···•· .. ···
45··················································· .
4b••••.•.••••..•••.•...••...••.•..•..•..••...•..••.•..

:~:::::::::::::::: :::::: ::::: :::::::: ::: :::::::::: ::-::
49····· .
5°··· ··········· .. ·· .. ·········· ·······, .. ··Sr.············ .. ······ .. · .. ·· .52 , .
53················ .. ·········· ·· .. ···· .. ···· .. ··
54·········· ...... ·· .. ················ .. ··· .. ··· .. · .. ·
55··················································· .56 .

~à::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :
59····.· ..
60 .....•..............................................

102!

Remi~sões

A. S. Belfort Vieira.
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TABELLA N. 4

VIDA MEDIA, SEGUNDO A TABOA DE MORTALIDADE DE KERSBOQ1l1

Vida média

Idades

I .........................••....•... o' •••••••••

~••• 0.0 •• ; ••• 0.0 ••••••••••• 0'0 ••••••••• , •••••••

3· .. •·•·· ............•.....................•..
4········ '"
5······ .
6...•..........•.............•...••............
7·········································.·· ..8 .
9························· .. ···· · .. ········

10•••......•........•.•...•.......•.......•.....
I I •••••••..••••••••.•.•••..•••••.•••.•••••••.•••
12 ••••••••••••••••.•.••••.••.• o •••••••••••••••••

13· .. ···· .. ··· .. ··•· .. ······•• .. ··· ··· .. ·· ..
14····· ..
15·· .. ····· .. ············ .. ···· .. ····· .. · .. ··· ..
16 .
17······· .
18 .
[9 .. ···· .. ··· .
20 ..............•........•............... , ....•.
21 ••....•.•••••..•....•....•.•......•.••.•.• , •..
22 ......•..•......•............• i •....•.. o-o •••••

23········ .. · .... ·•· .. ··· .. ······•· .. ········• ..
'24································ "
25 o-o ••••••••••••• 0·0 ••••••••••••

26 .
27,···························· .
28 .
29.. · .. ········ .. ····· .. ·· .. ·· .. ·····,······ .. ··
3°···· ·· .. ··· .. ·····• .. ········ .. ···· .. ·····
31 .
32 .
33· .
34· .. ······················· .. ···· .. ····· .. ·· .. ·
35.. ········ .. ···,·· .. ········ .. ····· ·······
36 .
37· .. ···· ·························· .. ·······38 .
39 ··· .. ··•· .. ····· ····· .. ··········· ..
4°··············································
41 •.•••.••••.•••.••.••••••••••••••••••••..••••••

42....••.......•.........•............•....••..•

Anuos Mcacs

4 1 9
42 3
43 8
44 2
44 9
44 §44
43 9
43 §42

42 2
4' 7
40 I I

4° 3
39 7
38 11

38 3
37 7
36 11

36 3
35 7
35 °
34 5
33 10

33 §32
32 I

3' 6
3' .o
3° 6
3° I

29 8
29 3
28 10
28 4
27 lO
27 3
26 8
26 I
25 6
24 10

24 2
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Idade

43·· .
44······ .
45············································· .
46 ..........................••... , .
47· .
48 ..•....•.....•.••.......................•..•.
49·· .
5°·· , .
5I ..•.•....•...•........•...........•.•...•••.•.

52.....• , .................................•.....
53· ..............•..........•.........•.........
.4· .
55·....•........................................
56 .
57· , ...........•.. , " .
58 .
59··································· .
60.•....•...• , •......••....•••.•...•.•.•....•...

i023

Annos Mczes

26 3
22 II

22 4
21 9
21 2
20 6
20 °19 5
18 10
18 4
17 10

17 3
16 9
16 2
15 3
15 2
14 7
14 I

DECRETO N. 7.699 - DE 2 DE DEZEMBRO DE '909

Substitue a denominação de praticantes macnínístas dos alumnos do 40 armo do

curao de machínae da Escola Naval peja de suo-machínístas alumnos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:

Attendendo ao que lhe expoz o Ministro de Estado da Marinha
e considerando qne pelo decreto n. 1.902, de 27 de julho de 1908,
foi extincta a classe de praticantes machinistas, passando os sub-aju
dantes e praticantes a denominarem-se sub-machínistas ; mas consi
derando que os alumnos do 4' anno do CUrRO de machinas da
Escola Naval só poderão ser elevados a snb-machinistas em face
da parte final do art. 123 do regulamento annexo ao decreto
n. 6.345, de 21 de janeiro de 1907, depois de approvados nos
exames daquelle anno:

Resolve que os alumnos do curso de machinas, emquanto esti
verem cursando o 4° anno se denominem sub-machinistas alumnos.

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1909,88' da Independencia
e 21' da Repnblica.

N!LO PEÇANRA.

Alexandrino Faria de Alencar.
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DECRETO N. 7.7W-DE 2 DE DEZEmlRO DE 1909

Abre ao xunísrcrío da Justiça e Negocies Interiores o credito de 49;(>46S, supptc

rncntar ao I;.fl elo art. 2(lCIa lei ll. :2.°5°, de 31 de dezembro ele 1908

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo n . 2 .. 167,
desta data, resolve abrir ao Ministcrio da Justiça e Nego.cios Inte
riores o credito de 49:646$, supplcmentar ao n. 8 do art. 2' da lei
11. 2.050 de 31 de dezembro de 1908, sendo 3:500$ para paga
mento de vencimentos e 700S para o de gratificação addicional, a
um chefe de seccâo, dispensado -do serviço com todos os venci
mentes, inclusive gratificação addicional, por deliberação da Ca
niara, de 16 de setembro do corrente anuo; I :760:)para pagamento,
pela Secretaria da Cantara, a um auxiliar da acta, dispensado do
serviçal por deliberação da mesma data; 4:.0868 para pagamento
de gratificaçõ,esaddicionaes a .funccionarios que completaram 10 e
15 anuos de serviço publico; 6:SIO$ para pagamcnto a um tachy
grapho, pela Secretaria da Camara; 18;5°08 para occorrer á des
pezas « Eventuaes » e 14:600:) para supplemcnto ao..."... Material.

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 19°9,880 da Indcpendencia
e 21' da República.

NILO PEÇANIIA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 7.701 m: 2 DE DEZEMilRO DE 1909

Abre ao Mtnísterío da Justiça e Negocies Interiores ° credito cxtraordinarío de

:2:500,$ para pag·amcllto de vencimentos a um chefe de secção da Secretaria

ela Camam dos Deputados

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo n. 2.167,
desta data, resolve abrir ar) Ministerio da Justiça e Negocies Iritc
riores °credito cxtraordinatio dc z:500Sl para pagamento de vcn
cimentos, 110 corrente exercício, a um chefe de secção da Secretaria
da Camata dos Deputados, lagar creado por deliberação da mesma
Camara de 13 de outubro do corrente anuo.

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1909, 88" da Indepcndeucia
e 21" da Republica.

N lLO PEÇANIIA.

Esmeraldino OIY"JJz-pio de Torres Bandeira.
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DECRETO N. 7.702 -DE 2 DE DEZEJlDRO DE 1909

Cróa mals unia brigad l dc íníuntaría de guardas naclonacs na comarca dA

capital do Estado do Rio Grande do S111

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazíl ,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo unico, Fica crcada na-Guarda Nacional da comarca
da capital do Estado do Rio Grande do Sul, mais uma brigada
de infantaria, com a designação de 7Sa quc 8C constituirá de rres
batalhões do serviço activo sob 118.223,224 c 225,03 quaes serão;
organizados com os guarda» qualificados nos districtos da mesma
comarca; revogada-s ae; disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1909, 88" da Independendo
e 21' da República.

NILo PEÇANIIA.

Esmeraldino OlYlllPio de Torres Bandeira.

DEj:'RETO N. 7. 703 ~ DE 2 DE DEZEM"RO DE 1909

Crê" uma brtgnda ele cuvallarin de guardas nactonncs 11,"( comarca de Acary,

110 Estado do Rio Grande cio Nor-te

O Presidente da República d03 Estados Unidos do Brazil, pora
execução do decreto n. 43 r 1 de 14de dezembro de 1896, decreta:

Artigo UUlCO. Fica creada na Guarda Nacional da comarca de
Acary, no Estado do Rio Grande do Norte, uma brigada de ca
vallaria l com a designação de S4 que se constituirá. de dons regi
mentos sob ns . 9 c ro, os quacs serão organizados com os guardas
qualificados nos distr.ictos da mesma comarca; revogadas as dis
posições em contrario.

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1909, 88° da Iudependcncia
e 21° da República.

NILO PEÇ,ANIIA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira ~

Poder Executivo - 1<)0<) - Vol. Ir.
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DECRETO N. 7.7°4 - DE 2 DE DEZEMBRO DE 1909

Autoriza o contracto com a Companhia Viação Ferrca Sapucahy , para o arrcn

damento da víaçúo sul-miueirn c coustrucçno dos respectivos prolongamentos
c rauiaes.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do n. XXV, do art. 17, da lei
n , 1.145, de 31 de dezembro de 1903, mantida em vigor pelo
art. 29 da lein. 2.°5°, de 31 de dezembro de 1908, e tendo em
vista o decreto n. 6.201, de 30 de outubro de 1906, e a concur
rencia realizada a 9 de dezembro de 1908, para execução da lei e
do decreto citados, decreta:

Artigo unico. Fica autorizado o contracto com a Companhia
Viação Ferrea Sapucahy 1 para o arrendamento das estradas de
ferro que constituem a rêdc de viação sul-mineira e para a con
strucção de seus prolongamentos e ramaes, nos termos das clau
sulas que com este baixam assiguadas pelo ministro e secretario de
Estado da Viação e Obras Publicas.

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1909, 88' da Independencia
e 21' da Republica.

NILO PEÇANHA.

Francisco Sá.

Clausulas a que se refere o decreto li. 7.704 desta data

I

O presente cantracto tem por objecto ° arrendamento da rede
de viação ferrea sul mineira, a qual terá como ponto inicial a
estacâo do Cruzeiro, sendo ahi tributaria da Estrada de Ferro
Central do Brazil, e será constituída:

I) pela Estrada de Ferro Minas e Rio;
11) pelo tronco da Estrada de Ferro Muzambinho, de Tres

Corações a Monte Bello, e pelos canaes da Campanha e de Alfenas;
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UI) pelo prolongamento de Monte Bello a Santa Rita de Cas
sia com ramal para a cidade de Passos c dahi á margem do Rio
Grande, comprchendendo:

a) a construcção do prolongamento de Monte Bello a Santa
Rita de Cassia, passando pelas cidades de Muzambiuho, Guaxupé,
Guaranesia, Monte Santo e S. Sebastião do Paraizo, approxi
mando-se quanto possivel, de Cabo Verde;

b) a construcção a partir do ponto preferível do prolou
g-amento anterior do ramal para cidade de Passos, passando por
]acuhy e dahi á margem do Rio Grande;

IV) pelo prolongamento do ponto mais conveniente entre
Trcs Corações e Varginha até a Estrada de Ferro Oeste de Minas,
na cidade de Lavras;

V) pelo prolol1s:amento do Ramal da Campanha, passando
por S. Gonçalo de Sapucahy, até () Rio Sapucahy;

VI) pelo prolongamento do ramal de Afenas até a cidade do
Machado;

VII) pela navegação dos rios existentes na zona, já nave
gaveis ou que se tornem navegaveis pela execução de obras c
melhoramentos.

11

A rêde de viação ferrea, constituída nos termos da clausula
precedelite, fica arrendada á Companhia Viação Ferrea Sapucahy
por prazo que se contatá da data da entrega das estradas arren ..
dadas e terminará em 3 I de dezembro de 1970.

li!

Poderão ser incorporadas á réde descripta na clausula I outras
estradas de ferro já construidas, prolongamentos e ramaes da
quellas, mediante approvaçáo do Governo, e sob as condições es
tipuladas entre elle e a companhia arrendataria .

IV

A companhia arrcndataria, sem Gnus algum para o Governo,
incorpora desde já a rêde arrendada, para 03 fins da clausula VI c
para o de ficar sob a mesma administração e fiscalização c sob o
mesmo regimen de tarifas, a sua estrada de ferro do rio Eleuterio,
na divisa de S. Paulo, á Passa Tres no Rio de Janeiro, .rever
tendo-a, findo o prazo do arrendamento, sem direito a indemni-
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zação alguma, ao dominio da União com todo o material fixo e
rodante, estações, linhas telegraphicas e mais dependencias, em
perfeito estado de conservação.

V

Si o Governoj ulgar conveniente desannexar da rêde arren
dada o trecho da Estrada de Ferro Sapucahy, de Baependy a Passa
Tres, para incorporaI-o a outra rêde, que porventura organize,
para arrendar, poderá fazel-o livremente. Neste casoJdas quotas
do arrendamento a pagar pela arrendataria da nova rede, relativa
mente a esse trecho, será deduzida para a Companhia Viação
Ferrea Sapucahy a ímportancia l1ccessaria para os juros de 5 % e
amortização de 1/2 c annuaes sobre o capital representado pelo re
ferido trecho e calculado á razão de 30:000$ (moeda papel) por
kilometro.

VI

o preço do arrendamento annual constará:
I'. das seguintes contribuições sobre a renda bruta em papel

moeda;
a) 16 '/0 da renda bruta até 6:0008 por kilometro;
b) r6 c da renda bruta até 6:000$ por kilometro e mais

35 % do exesso darenda bruta de 6:000$ a 8:000 por kilometro;
c) '\6 % da renda bruta até' 6:000$ por kílometro, mais

35 ojo do excesso da renda bruta de ,6:000$ a 8:.000$ c mais 45 %

do extesso da renda bruta de 8:000$ a lO:OOO$ por kilometro;
d) 16 -t; da renda bruta até 6:000$ por kilometro, mais 35 '/,

do exesso da renda bruta de 6:000$ a 8:000$, mais 45 '/0 cio
excesso da renda bruta de 8:000$ a 10:000$, mais 55 % do ex
cesso da renda bruta sobre ro: 000$ por kilometro ,

2', da contribuição de 20'/, da parte da renda liquida que ex
ceder a 1'2% do capital fixado pela fórma indicada na clausula nona.
As porcentagens fixadas nesta clausula serão deduzidas da renda
bruta total composta da renda bruta da réde descripta nas clausulas
I e 11 e mais da renda bruta da Estrada de Ferro Sapucahy, desde
o rio Eleuterio até Passa Tres ,

Si, porém, o Governo resolver incorporar o trecho dessa ultima
estrada, de Baependy a Passa Tres, á outra rede de viação, a renda
correspondente ao mesmo trecho será computada como renda da
nova réde ,

Paragrapho unico. Subsistem as obrigações e compromissos
contrahidos peja Companhia Viação Férrea Sapucahy para com o
Governo do Estado de Minas Geraes, pelo conctracto de 31 de
dezembro de 19°8.
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VII

1029

Do preço cloarrendamento annual será deduzida, para ser
paga á empreza arrendataria, a importancia do serviço de juros
de 5 o/0 ao anno e da amortização cumulativa de I o a parnr de
'9'7, relativa ao capital de 10.000:000$ depositado pela empreza
e destinado aos prolongamentos e ramaes constantes do n. IH da
clausula I e a construcção de officinas modernas de reparação no
local approvado pelo Governo.

O excedente do preço do arrendamento aunual pertencerá A
caixa de resgate, nos termos da letra A do art. 29, u. 25 da lei
de 29 de dezembro de '900.

No caso de não attingir o excedente a 400:000$, a empreza
arrcndataria fica obrigada a integralizar esta importancia, por ser
a contribuição mínima admittida pelo Governo para tal fim.

VIII

O deposito de 10.000:000$, de que trata a clausula precedente,
será feita pela eompanhia no Banco do Brazil, pela fórma seguinte:

Dentro do 1° trimestre de 1910, será depositada a impor
tancia de 1.000:000$ e no primeiro mez de cada um dos quatro
semestres, a contar de I deJulho de '910, a quantia de 2.250:000$,
sendo, põrém, faeultado á companhia fazer no Banco do Brazil o
deposito integral da importaneia de 10.000:000$, si assim o pre..
ferir.

A falta do cumprimento desta, obrigação importa na rescisão
do contracto independente de acção ou interpellação judicial e na
perda da caução a que se refere a clausula LVIU.

Emquanto não fór integralizado o deposito, a dedueção a que
se refere a clausula precedente será somente da importancia cor
respondente aos juros e amortização das parcellas depositadas.

IX

Para os efleitos do contracto de arrendamento são consí
derados:

I - Como capital:
Uma sornma total devidameute justificada pela empreza e ap

provada pelo Governo e as quantias autorizadas pelo Governo
para serem levadas a esta conta, na qual nenhuma importancia
poderá ser incluída sem que preceda approvaçãi do Governo e re..
presente despeza por ellc previamente autorizada.
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II - Como renda bruta:

A sornma de todas as rendas ordinarias, cxtraordinarias e
eventuaes de todas as linhas competentes da rêde de viação ferrea
arrendada, arrecadadas pela empreza.

III - Como despezas de custeio:

Todas as que forem relativas ao trafego da estrada de ferro,
á conservação ordinaria e extraordinaria da linha, edifício e suas
dependencias, á renovação do material fixo e rodante; aR resul
tantes de accidentes na estrada, roubos, íncendio, seguro, de todos
os casos de força maior 1 as de administração na Europa appro
vadas pelo Governo e as de fiscalisação por parte deste.

IV - Como renda liquida:

A difíerença entre a renda bruta e as despezas de custeio au
gmentadas das contribuições pagas pela empreza como preço de
arrendamento nos termos da clausula VI.

Determinar-se-ha a extensão Úq estradas arrendadas para o
effeito de fixar a renda bruta media kilornetrica, computando-se
apenas a distancia real de centro de estação inicial a centro de
estação terminal, sem levar em conta o) desvios nem as linhas
duplas.

x

A tomada de contas para pagarnento das contribuições de que
trata a clausula VI será feita por processo identicoao que vigora
nas estradas que estão sob o regimen da garantia de juros.

§ 1°. No primeiro Semestre de cada armo, a. renda bruta arre
tadada será considerada, provisoriamente, como a metade da renda
cruta anuual.

§ 2'. A liquidação definitiva das contribuições devidas á Fa
zenda Nacional pelo' arrendamento das estradas de ferro, far-se-ha
na tomada de contas do segundo semestre de cada anuo, de ac
c6rdo com a renda bruta de todo anuo.

§ 3°. Concluidas as tomadas de contas semestraes, a Compa
nhia recolherá ao Thesouro Nacional, no prazo de 10 dias, as
contribuições de arrendamento a que se refere a clausula VIl que
tiverem sido apuradas.

XI

A companhia receberá as estradas de ferro e todas as suas de
pendencias pelo inventario que tiver sido organizado no aeto da
acceitação definitiva das estradas de ferro, pelo Governo, ao qual
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inventario serão sempre accrescentados o material rodante e obras
novas levados á conta de capital e deduzido o material imprestavel
que fór substituido a juizo do Governo, lavrando-se termos da en
trega.

Findo o arrendamento, a companhia entregará as estradas de
ferro por esse inventario, com as modificações que houver soffrido
durante o prazo do contracto.

Servirá o mesmo inventario para os casos de encampação do
contracto de arrendamento e de occupaçao tempararia pelo Go
verno.

XII

o Governo poderá occupar temporariamente as estradas.
Neste caso pagará á companhia uma indemnização igual á média
da renda liquida dos periodos correspondentes no quinqucnnio pre
cedente á occupação ou nos annos anteriores, caso ainda não haja
decorrido um quinquennio, ou á media da renda liquida dos mezes
anteriores, caso não haja ainda decorrido um anno.

XIlI

A fompanhia submetterá á approvação do Governo, dentro de
seis mezes da data da assignatura do contracto, os estudos defini
tivos do trecho do prolongamento de Monte Bello a Monte Santo,
e dentro de 18 rnezes, também da mesma data, 08 de todo o prolon
gamento e ramaes constantes dos TIs. III e IV da clausula I, e bem
assim dentro deste ultimo prazo os planos de officinas modernas de
reparação.

XIV

Os estudos definitivos de cada seccâo constarão dos seguintes
documentos: '

I. Planta geral da linha e um perfil longitudinal com indi
cação dos pontos obrigados de passagem.

O traçado será indicado por uma linha vermelha e continua
sobre a planta geral, na escala de I por 4.000, com indicação dos
raios de curvatura, e a configuração do terreno representada por
meio de curvas de nivel equidistantes de tres metros; e bem assim,
em uma zona de 80 metros, pelo menos, para cada lado, os campos,
mattas, terrenos pedregosos e, sempre que fór possível, as divisas
das propriedades. particulares] as terras devolutas e as minas.
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Nessa planta serão indicadas as distancias kilometricas, con
tadas do ponto de partida da estrada de ferro, a extensão dos ali
nhamentos rectos c bem assim a origem, a extremidade, o desen
volvimento, o ralio e sentido das' curvas.

O perfil longitudinal será leito na escala de I por 400 para as
alturas e de I por 4.000 para as distancias horizontaes, mostrando
respectivamente por linhas pretas e vermelhas o terreno natural c
as plataformas dos córtes c aterros. Indicará por meio de tres linhas
horizoutaes, traçadas abaixo do plano de comparação:

I - As distancias kilomctricas, contadas a partir da origem da
estrada de ferro.

I! - A extensão c indicação das rampas e contra-rampas e a
extensão dos patamares.

III - A extensão dos alinhamentos rectos, o desenvolvimento
e raio das curvas.

No perfil longitudinal e na planta será indicada a posição das
estações, paradas, obras de arte e vias de communicação transver
saes.

2. Perfis transversacs na escala de 1/200 em numero suffici
ente para o calculo do movimento de terra.

3. Projccto de todas as obras de arte, necessarias para o es
tabelecimento da estrada, suas estações e dcpendencias e abasteci
mento de agua ás locomotivas, incluindo os typos que foram
adaptados.

Estes projectos se comporão de projecçôes horizontaes e
verticaes c de secções transversaes e longitudinaes na escala de
1/200.

4. Planta de todas as propriedades quefór necessario adqnirir
por meio de desapropriação.

;). Relação da"; pontes, viaductos, pontilhões e boeiros , com
as principaes dimensões 1 posição na linha, systema de construcção
e quantidade de obra.

6. Tabella da quantidade de excavações nece~sarias para exe
cutar-se o projecto, com indicação da classificação provavcl e bem
assim a das distancias media, do transporte.

7. Tabella dos alinhamentos e dos seus desenvolvimentos,
raios das curvas, inclinação e extensão das declividades.

8. Cadernetas autheuticas das notas das operações topogra
phicas, g-eodesicas e astronomicas feita-s no terreno.

9. Tabella dos preço3 compostos c elementares em que se
basear o orçamento.

10. Orçamento da despeza total do estabelecimentoda estrada,
divido nas seguintes Cl::U:::C3 :

I. Estudos definitivos e locação da linha.
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Ir. Movimento de terra.
II!. Obras de arte correntes.
IV. Obras de arte espec'acs .
V. Superstructura das pontes.
VI. Via permanente.
VII. Estações e edifícios,-orçada cada uma separadamente com

os accessorios nccessarios, offíciuas,abrigos de machina e de carros.
VIII. Material rodante, mencionando-se especificadamente O

numero de locomotivas c de vehiculos de todas as classes.
IX Telegrapho clectrlco.
X. Administração, direcção c conducção dos trabalhos de con

strucção.
XI. Relatorio geral e memória descriptiva não sómente dos

terrenos atravessados pelo traçado da estrada, mas tambem da zona
mais directamente interessada.

N este relataria e mernoria descriptiva seráo expostos com a
possivel exactidão a estatistica da população e da producção, tra
fego provavel da estrada, o estado, a natureza e fertilidade' dos ter
renos, sua aptidão para as diversas culturas, as riquezas mineraes e
florestaes, os terrenos devolutas,' a possibilidade e conveniencia do
estabelecimento de nucleos coloniaes, os caminhos convergentes á
estrada de ferro ou os que convier construir, e os pontos mais con
venientes para estações.

XV

Procurar-se-ha dar ás curvas o maior raio possível. O raio
minimo será de 150 metros, mas excepcionalmente poderá o Go
vemo autorizar o raio de 120 metros no trecho de Guaxupé a ME'
zambinho , As curvas dirigidas em sentidos contrarios deverão ser
separadas por uma tangente de 10 metros pelo menos.

A declividade máxima será de 2,50/ 0, limite que s6 será attin
gido em casos excepcionaes.

A estrada será dividida em secções de serviço de locomotivas,
procurando-se, em cada uma destas, uniformizar as condicões te
ehnicas, de modo a effectuar o melhor aproveitamento da força dos
motores.

As rampas, contra-rampas e patamares serão ligados por
curvas verticaes de raios e desenvolvimento convenientes.

Toda rampa seguida de contra-rampa será separada desta por
um patamar de 30 (trinta) metros pelo menos; nos tunneis e nas
curvas de pequeno raio se evitará o mais possivel, o emprego de
fortes declives.

Sobre as grandes pontes e viaductos metallicos, bem como á
entrada dessas obras, se procurará não empregar curva de pequenos
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raios ou fortes declividades, afim de evitar a producção de vi
brações nocivas ás juntas e articulações das diversas pecas.

As paradas e estações serão de preferencia situadas sobre
porção da linha em recta e de nivelo

XVI

As estradas serão de via singela, mas 'terão os desvios e linhas
auxiliares que forem necessarios para o movimento dos trens.

A distancia entre as faces internas dos trilhos será de Ifil,O.

As dimensões do perfil transversal serão sujeitas á approvação
do Governo.

As valletas longitudinaes terão as dimensões e declives neces
sarios para dar prompto escoamento as aguas.

A inclinação dos taludes dos c6rtes e aterros será fixada em
vista da altura destas e natureza do terreno.

Toda a linha será cercada.

XVII

Nos tunneis, como nos viaductos inferiores, deverá haver
um intervallo livre nunca menos de Im,sO, de cada lado dos trilhos:

Além disso, haverá de distancia em distancia, no interior dos
tunneis, nichos de abrigo.

As aberturas dos poços de construcção e ventilação dos tunncis
serão guarnecida", de um parapeito de alvenaria de dous metros
de altura e não poderão ser feitas lias vias de communicação exis
tentes.

XVIII

A companhia empregará materiaes de boa qualidade na exe
cução de todas as obras e' seguirá sempre as prescripções da arte,
de modo que obtenha construcçôes perfeitamente solidas.

O systerna e dimensões das fundações das obras serão fixados
por occasiâo da execução, tendo em attcnção a natureza do ter
reno e as pressões supportadas, por accórdo entre a companhia e
o Governo.

A companhia será. obrigada a ministrar os apparelhos e pes
soal necessario ás sondagens e fincamcnto de estacas de ensaio) etc.

XIX

A companhia construirá todos os edifícios e dependencias ue
cessarias para que o trafego se effectue regularmente e sem pe':
rigo para a segurança publica.
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As estações conterão sala de espera, bilheteria, accomodações
para o agente, arrnazens para mercadorias, caixa d'agua, latrina,
mictorio, rampas de carregamento e embarque de animaes, ba
lanças, relogios, lampeões, desvios, cruzamentos, chaves-signaes
e cercas.

As estações e paradas terão mobilia apropriada.
Os edificios das estações e paradas terão, ao lado da linha,

uma plataforma coberta para embarque e desembarque dos passa
geiros.

As estações e paradas terão dimensões de acc6rdo com a sua
importancia. O· Governo poderá exigir que a companhia faça nas
estações e paradas os .augmcntos reclamados pelas necessidades
da lavoura, commercio c industria.

xx
o trem rodante compór-se-ha de locomotivas, alimentadoras

( tenders) de carros de I a e 21\ classes para passageiros, de carros
especiaes para o serviço do correio, vagões mercadorias inclusive
os de gado, lastro, freio e finalmente, de carros para conducção de
ferro, madeira, etc ., indicados no orçamento approvado.

Todo o material será construido com os melhoramentos e
commodidades que o progresso houver introduzido no serviço de
transportes por estradas de ferro e segundo o typo que for adoptado
de accôrdo com o Governo.

O Governo poderá prohibir °emprego do material que não
preencha estas condições.

A companhia poderá fornecer o trem rodante proporcional
mente á extensão de cada uma das estaçôes em que se divid.ir a es
trada e que, a JUIZO do Governo, deve ser aberta ao transito pu
blico, e, si nesta secção o trafego exigir, ajuizo do fiscal por parte do
Governo, maior numero de locomotivas, carros de passageiros e
vagões do que proporcionalmente a ellas caibam, a companhia será
obrigada, dentro de seis mezes, depois de reconhecida aquella ne
cessidade por parte do Governo e dclla sciente a augmentar o nu
Ibero de -locomotivas, carros de passageiros, vagões e' mais ma
terial exigido pelo fiscal por parte do Governo, comtanto que tal
augrnento fique dentro dos limites estabelecidos no primeiro período
desta clausula.

A companhia incorrerá na multa de 2:000$ a 5:000$ por mez
de demora, além dos seis mezes que lhe são concedidos para O
augmento do trem rodante acima referido.

E· si passados seis mezcs mais, além do fixado para o augmento
este não tiver sido feito, o Governo fornecerá o dito augmento do
material por conta da companhia.
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XXI

XXVI

A companhia entregará ao Governo, sem indcmnização al
gllma, logo que inaugurar o trafego de cada secção das estradas,
urna das linhas telegraphicas que é obrigada a construir em toda a
extensão da estrada, responsabilizando-se ella pelaguarda dos fios,
postes e apparelhos electricos pertencentes ao mesmo Governo.

XXII

E' livre ao Governo em todô o tempo, mandar engenheiros de
sua confiança acompanhar os estudos e os trabalhos da construcção
afim de examinar si são executados com proficiencia, methodo e
precisa actividade.

XXIII

Si, durante a execução ou ainda depois da terminação dos
trabalhos, se verificar que qualquer obra não foi executada con
forme as regras da arte, O Governo poderá exigir da companhia a
sua demolição ou reconstrucção total ou parcial, ou fazel-a por
administração á custa da mesma companhia.

XXIV

Um anuo depois da terminação dos trabalhos, a companhia
entregará ao Governo nma planta cadastral de toda a estrada, bem
como uma. relação das estações e obras de arte, e um quadro de
monstrativo do custo da mesma estrada.

XXV

Na época fixada para a terminação do arrendamento, as eS4

Iradas de ferro e suas dependenciasdeverão achar-se cm bom es
tado dc conservação.

Si" no ultimo quinquennio do arrendamento das estradas,
estas forem descuradas, o Governo terá o direito de applicar a re
ccita áquelIe serviço.

Os trabalhos executados serão pagos p8r avaliações trim en
saes provisorias, pelos preços calculados segundo tabelIa appro
vada pelo Governo e que fará parte integrante deste contracto.
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Antes da approvação dos estudos definitivos de toda a es
trada, as avaliações provisorias serão feitas segundo os estudos
definitivos dos trechos approvados.

XXVII

Para a conclusão da construcção dos prolongamentos e ramaes
de que trata a clausula I, ficam estabelecidos os seguintes prazos:

a) para o prolongamento de Monte Be110 a S. Sebastião do
Paraizo, até 31 de dezembro de 1911 e desta cidade a Santa Rita
de Cassia, até 31 de dezembro de 1912;

b) para o ramal de Passos, até 31 de dezembro de 1913;
c), para o prolongamento de Tres Corações a Lavras ate 31

de dezembro de 1912.
d) para os ramaes de Campanha ao rio Sapucahy e de AI·

fenas ao Machado, dentro dos prazos que forem íixados pelo Go
verno, nos termos da clausula LV.

XXVIII

Si nos prazos marcados na clausula anterior para a conclusão
da çonstrucção dos prolongamentos c ramaes , elles não estiverem
abeftos ao trafego, a companhia pagará a multa de 200$ por dia
até quatro mezes ; 400$ por dia de quatro a oito mezes ; I .ocos
por dia de oito mezes, emdiante.

XXIX

o Governo concede á companhia:
a) direito de dessapropriação por utilidade publica, na fórma

das leis em vigor, dos terrenos e benfeitorias necessarios á con
strucção das estradas comprehendidas na réde ;

b ) isenção dos direitos de importação para o material desti
nado á construcçáo das linhas de que trata o contracto e ao custeio
da rêde durante o prazo do arrendamento.

Sendo federaes os serviços a cargo da empreza, acha-se ella
isenta do pagamento de impostos estaduaes e municipaes.

XXX

A fiscalização do contracto de arrendamento e a de todos os
serviços a cargo da companhia será incumbida á Repartição Fe-
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deral de Fiscaíização das Estradas de Ferro, devendo aqnella entrar
annualmente para o Thesouro Federal com a quantia de 60:000$,
por semestres adeantados para as respectivas despezas.

XXXI

o Governo ooderá fazer a encampação do contracto depois de
3' de dezembro de '940.

A indemnizaçâo corresponderà, neste caso, a 25% da renda
liquida média annual verificada no ultimo qumqueunio multiplicada
pelo numero de annos que faltarem para a terminação do arrenda
menta e mais o capital lixado nos termos da clausula XXVII de
duzida delle a competente amortização, calculada pela formula

A = a (! +~',:J ll- 1; sendo A o capital primitivo, a a dotação an-

nual da amortização e n o numero de .annos do contracto e ~ a

taxa de amortização.
Fica entendido que a presente clausula só é applicavel aos

casos ordillarios e que não abroga o direito de desapropriação por
utilidade publica que tem o Estado.

XXXII

A companhia obriga-se admittir e manter, a juizo do Governo,
trafego mutuo com as emprezas de viação ferrea e fluvial, e, bem
assim, com a Repartição dos Telegraphos, nas formas das leis e dos
regulamentos em vigor e de conformidade com as ríorrnas doptadas
na Estrada de Ferro Central do Brazil; e a estabelecer percurso
mutuo com as estradas de ferro 1 a que fõr applicavel, conforme as
disposições adaptadas nas Estradas de Ferro de Santos a Jundiahy
e Paulista, submettendo os respectivos accórdos á approvação do
Governo.

XXXIII

A companhia obriga-se a fundar nucleos coloniaes, pelo menos
um em cada trecho de 100 kilornetros, de accôrdo com os onus c
vantagens estabelecidas para o serviço do povoamento do sólo
pelo decreto n. 6-455, de '9 de abril de '907. Os planos desses
nucleos serão apresentados ao Governo para a necessaria appro
vação, dentro de dous annos contados da data da eutregado trecho
ao trafego.



Ac'ros DO PODER EXECU'l'IVO

XXXIV

1039

o Governo reserva-se o direito de fazer executar pela com
panhia ou por conta delta, durante o prazo de arrendamento, as
alterações e novas obras, cuja necessidadea experiencia haja in
dicado em relação á segurança publica, policia das estradas de ferro
ou ao trafego

XXXV

A companhia fica obrigada a augmentar o material rodante em
qualquer época, desde que este se torne insufficiente para attcnder
satisfatoriamente ao desenvolvimento do trafego, comprehendidos
os carros destinados exclusivamente ao gado em pé.

XXVI

Todas as indemnizações e despezas motivadas pela con
strucção, conservação, trafego e reparação das estradas de ferro cor~

rerão , exclusivamente, sem- excepçáo, por conta da companhia.

XXXVII

A companhia obriga-se a cumprir as disposições do regnla
mento de 26 de abril de 1857 e, bem assim, quaesquer outras que
forem adoptadas para a fiscalização, segurança e policia das es
tradas de ferro, uma vez que não contrariem as presentes clausulas.

A companhia fica obrigada a conservar com cuidado, durante
todo o tempo do arrendamento, e a manter em estado de preencher
perfeitamente o seu destino, tanto as estradas de ferro e suas de
pendeneias, corno o material rodante, sob pena de multa, ou de ser
a conservação feita pelo Governo, á custa da companhia.

No caso de interrupção do trafego excedente de 30 dias con
secutivos por motivo não justificado, o Governo terá o direito de
impor uma multa por dia de interrupção igual á renda liquida do
mesmo dia no anuo anterior ao daquellc, e restabelecerá o trafego
por conta da companhia.

XXXVIII

Durante o tempo do arrendamento, o Governo não concedera
nenhuma estrada de ferro dentro de uma zona de 20 kilometros
para cada lado, do eixo da estrada e na mesma direcção desta.
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o Governo reserva-se, porém, o direito de conceder estradas
que, tendo o mesmo ponto de partida e direcçáo diversa, possam
approximar-se e até cruzar a linha concedida, comtanto que, dentro
da referida zona, não receba generos nem passageiros.

XXXIX

Os preços dos transportes serão fixados em tarifas approvadas
pelo Governo, não podendo exceder os dos meios ordíuarios de
conduccáo ao tempo da organização das mesmas tarifas. As tarifas
serão revistas, pelo menos de tres em tres annos, a contar da data
da approvaçüo, por determinação do Governo, tendo-se principal
mente em vista favorecer a producção nacional.

As primeiras tarifas, a vigorar na rede, serão sujeitas á appro~

vação do Governo dentro de trcs mezes da data do contracto, não
podendo ser superiores ás actuaes ,

XL

Logo que a renda liquida exceder de 12 'lo, o Governo terá o
direito de exigir a reducção das tarifas de transportes.

Estas rcducções se effecturão, principalmente, em tarifas diffe
renciacs pará os grandes percursos e nas tarifas dos generos desti
uados ú exportação.

XLI

Pelos preços fixados nas tarifas 1 a companhia será obrigada a
transportar constantemente, com cxactidão, cuidado e presteza, as
mercadorias de qualquer natureza, os passageiros e suas bagagens,
os animaes domesticas ou outros, e os valores que lhe forem con
fiados.

XLII

A companhia poderá fazer todos os transportes por preços
inferiores aos das tarifas approvadas pelo Governo, mas de um
modo geral, sem prejuízo, nem favor de quem quer que seja.

Estas baixas de preços Só se farão effectivas com o consen
timento do Governo, sendo o publico avisado por meio de anHUU-·
cios affixados nas estações e insertos nos jornacs.

Si a companhia fizer transporte por preço inferior aos das ta
rifas, sem esse prévio assentimento, o Governo poderá applicar a
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mesma reduccão a todos os tranportes de igual cathegoria , isto é,
pertencentes amesma classe da tarifa. 08 preços assim re~uzidos
não serão elevados, do mesmo modo que no caso de prévio con
sentimento do Governo, sem autorização expressa deste, avisando
se o publico com um mez de antccedcncia.

As reducçócs concedidas a indigentes não poderão dar lagar
á applicação deste artigo.

XLI![

A companhia obriga-se a trasportar gratuitamente:

1°. Os colonos e immigrantes, suas bagagens, ferramentas
-utensilios e instrumentos agrados;

2°. As sementes, os aduboachimicos e as plantas enviadas
por autoridades federaes, estadoaes e rnunicipaes, ou sociedades
agricolas, para serem gratuitamente distribuídas pelos lavradores
e os animaes reproductorcs, bem como os objectos destinados á
exposições e feiras de interesse publico; .

3°. As malas do correio e seus conductores, o pessoal en
carregado por parte do Governo do serviço de linha telegraphica
e o respectivo material; bem como quaes9,uer sommas de dinheiro
pertencentes ao Thesouro Federal ou ao Estado, sendo os trans
portes ~,efl'ectuados em carros especialmente adaptados para este
fim.

Serâo transportados com abatimento de 50 'lo sobre os preços
das tarifas:

1°. As autoridades, escoltas policiaes e suas respectivas ba
gagens quando forem e111 diligeucia ;
, 2°. Munição de guerra e qualquer numero de soldados do
Exercito e da Guarda Nacional ou da Policia com seus officiaes e
respectiva bagagem, quando mandados a servico do Governo a
qualquer ponto da linha, dada ordem para tal' fim pelo mesmo
governo, pelo governador do Estado on outras autoridades que
para isso forem autorizadas;

3°. Todos os generos, de qualquer natureza que sejam, pelo
Governo ou pelo governador do Estado enviados para attcnder aos
soccoros publicas exigidos pela secca, inundações, peste, gnerra ou
outra calamidade publica, bem como materiaes destinados ao ser
viço publico de aguas c esgotos, installações hydro-electricas e ap
parelhos aperfeiçoados para industria agrícola, pecuária e mineira,

Todos os mais passageiros e cargas do Governo geral, 00 dos
Estados, não especificados acima, scrtiotransportados com abati
mento de 15 -i.:

Poder Executivo - 190<) - VoL H. 66
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Terão tambem abatimentode '$ 'I, os materiaes transportados
que se destinarem á construcçâo e custeio dos ramaes e prolonga
mento da propria estrada e destinados ás obras publicas dos muni
cipios servidos pela estrada.

Sempre que o Governo exigir, em circumstancias extraotdi
narias, a companhia porá as suas ordens todos os meios de trans
porte de que dispuzer , Neste caso, o Governo, si o preferir, pagará
a companhia o que fór convencionado, pelo uso das estradas e todo
o seu material, não excedendo o valor da renda média de período
identico dos ultimes trcs annos,

XLIV

o Governo poderá fazer, depois de ouvida a companhia, con
cessão de rarnaes para uso particular, partindo das estações ou de
qualquer ponto da linha arrendada, sem que a companhia tenha
direito a qualquer indemnização, salvo si houver augmento eventual
de deepeza de conservação.

Todas as obras definitivas ou provisorias necessárias, para
obter neste.caso, segurança do trafego, serão feitas sem onus para
a companhia.

XLV

Ficará a companhia constituída em móra ipso jure, e obrigada
por isso ao pagamento do juro de 9 o ao anno, si náo pagar dentro
de dez dias das tomadas de contas as quotas de arrendamento de
que trata a clausula VI, ou si não pagar dentro de dez dias do se
mestre a respectiva quota de fiscalização de que trata a clausula
XXXII, ou SI não pagar dentro de dez dias da entrega da guia de
recolhimento as multas que lhe forem impostas de acc6rdo com este
decreto.

XLVI

A Companhia Viação Ferrea Sapucahy fica desde já autorizada
a transferir á Companhia Mogyana de Estrada de Ferro a constru
cçáo das estradas descriRtas em o n . IlI, da clansula I deste con
tracto ficando a mesma Companhia Mogyana sub-rogada em todas
as obrigações estipuladas neste contracto para os estudos e constru
cção das referidas estradas, desde o acto da approvação pelo Go
verno da mesma transferencia.
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XLVII

10.3

Os trechos que forem sendo construidos pela Companhia Mo
gyana nos termos da clausula anterior, poderão ser por ella trafe
gados, durante o prazo do arrendamento, mediante accôrdo com a
Companhia Viação Ferrea Sapucahy e prévia annuencia do Governo.

A renda desses trechos será addicionada á renda total, para
sobre esta se calcularem, nos termos da clausula VI, as porccnta
gens a pagar ao Governo pela Companhia Viação FerreaSapucahy.

Não poderá, porém, a Companhia Mogyana estabelecer preíc
rencia por meio de tarifas, ou por outra qualquer forma, em favor
de suas linhas para o transporte de passageiros e mercadorias,
sendo livre aos expeditores a escolha da via a ser percorrida por
umas ou outras.

XLVIII

A companhia obriga-se:

1°. A exhibir, sempre que lhe fôr exigido, os livros de receita
e despeza do custeio da estrada e seu movimento; a prestar todos
os esclarecimentos e informações que lhe forem reclamadas pelo
Governo em relação ao trafego da mesma estrada pela Repartição
Federal de Fiscalização das Estradas de Ferro ou qualquer funccio
nario della, competentemente autorizado; e bem assim, a entregar
semestralmente áquella repartição o relatorio circumstaneiado dos
trabalhos em construcção e de estatistica do trafeg-o, abrangendo
as despezas do custeio convenientemente especificadas e o peso, vo
lume, natureza e qualidade das mercadorias transportadas, com
declaração das distancias médias por cllas percorridas, da receita de
cada uma das estações c da estatistica de passageiros, sendo, estes
devidamente classificados, podendo o Governo, quando entender
conveniente, indicar modelos para as informações que a companhia
tem de lhe prestar regularmente;

2°. Acceitar como definitiva e sem recursos a decisão do Go
verno sobre as questões que se suscitarem relativamente ao uso reei
proco das estradas que lhe pertencerem ou á outra empreza, ficando
entendido que qualquer acc6rdo que celebrar não prejudicará o
direito do Governo ao exame das respectivas estipulações e a
modifícacão destas, si entender que são offensivas aos interesses da
União; >

3°. A submetter á approvação do Governo, antes do começ? do
trafego, O quadro dos seus empregados c tabellas dos respectivos
vencimentos, dependendo igualmente qualquer alteração posterior
de autorização e approvação do mesmo Governo.



1044 }.\GT()'d DO r-onsn EXECUTrvO

XLIX

Pela inobservancia de qualquer das presentes clausulas, para a
qual não se tenha comminado pena especial, poderá o Governo impôr
multa de 5ooBooo até ro.ooosooo e o dobro nas reiucidencias.

L

A renda bruta da companhia e a caução feita C01110 garantia do
arrendamento, a que se refere a clausula LIX , respondem pelo pa
gamento das contribuições e multas estipuladas no presente C011

tracto ,
No caso de atrazo, a cobrança das contribuições c multas será

feita exclusivamente, DOS termos do artigo 52, letras b e c, parte V,
do decreto n. 3.084 de 5 de novembro de 1898.

LI

A companhia não poderá transferir o presente contracto de
onstrucção de arrendamento ou parte delle, sem prévia autorização

do Governo.

LIl

No caso de desaccordo entre o Governo e a companhia sobre a
i ntelligencia das presentes clausulas, será este decidido por arbitras
nomeados, um pelo Governo e outro pela companhia.

LlI!

A companhia, organizada de accórdo com as leis e regulamentos
em vigor, terá representante ou domicilio legal na Republica.

As dividas ou questões que se suscitarem entre clla e o Gover
no ou entre ella c os particulares, estrauhas Ú iutelligencia das pre
sentes clausulas, serão resolvidas de accórdo com a legislação bra-
zeíra e pelos tribunaes brazileiros , >

LlV

As estradas de ferro de que tratam as clausulas I, II e IlI, in
cluindo ris estações, officinas, depositas e mais edificíos, dcpendencías
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e bemfeitorias e todo o material fixo e rodante, assim como o ma
terial em serviço do almoxarifado preciso para differentcs misteres
do trafego e devendo corresponder ás necessidades de um trimcs
t~e, reverterão para o dominio da União, sem iudemnizaçáo alguma
findo °prazo do arrendamento em 3' de dezembro de '970.

LV

A empreza arrendataria , depois de abertos ao trafego o pro
longamcnto e ramaes constantes dos 11S. IJI e IV elaclausula I, será
obris"~da, desde qne a renda bruta elal~êde at~il~ja á q uota de 6: 0008
por .kilometro, a executar a construcçáo, a JUIZO do Governo, dos
ramaes de que tratam os 11S. V c VI da clausula I, á razão de 2$

kilometros por anuo no minimo .

LVI

Os matcriacs existentes no almoxarifado das estradas arrenda ~

das, devidamente avaliados serão entregues á companhia arrcndata
ria, que fica obrigada a adquiril-os pelo preço da avaliação, effc
ctuando o pagamento dentro do prazo que lhe fór marcado 110 acto
da entrega.

LVII

Sempre que O Governo entender, extraordinariamente mandará
inspeccionar o estado das linhas, suas dcpendcncias e material ro
dante.

O representante do Governo será acompanhado pelo da arren
dataria e estes escolherão desde logo um desempatador l decidindo
a sorte entre 08 dous nomes indicados um pelo representante do
Governo e outro pelo da arrendataría, caso não cheguem a accórdo.
Desta inspecção lavrar-se-ha um termo, consignando-se os serviços
a fazer 1 afim de assegurar a boa conservação da estrada e regu
laridade do trafego, bem como fixando os prazos em que elles de
vem ser executados.

A arrendataria fica obrigada a dar .comprimento ao que lhe
fór determinado neste termo e nos prazos cstatuidos. Não o fa
zendo, será multada e novos praz03 serão marcados pelo Go
verno; a falta de cumprimento dentro desses novos prazos será
punida com a recisao do contracto celebrada nos termos deste de
creto.
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LVIII

NILO PEÇANIIA

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

o Governo poderá declarar caduco o presente contracto, sem
direito á indemnização alguma á companhia arrendataria, rescin
dindo-o de pleno direito e independente de interpellação ou acçâo
judicial, além dos casos de qu~ trata a clausula VIII, si acompa
nhia arrendataria deixar de trafegar por mais de 15 dias qualquer
parte do trecho das estradas, excepto caso de força maior, no qual
se comprehendem as greves de operarios, D1.!- si não pagar dentro
de 30 dias depois dc expirado o prazo fixado na clausula X, § 3°, as
porcentagens que constituem o preço do arrendamento, nos termos
da clausula IV 1 ou si não entrar dentro do prazo de go dias
depois de expirado o prazo fixado na clausula XXX, com as quotas
ele fiscalização,

LIX

A importancia de 3°0:000$ em apolices da divida publica,
depositada no Thcsouro Federal pela Companhia Viação Ferrea
Sapucahy, ficará como caução para garantia da fiel execução do
presente contracto de arrendamento.

Rio de Janeiro, 2 ele dezembro ele 1909.- Francisco Sá.

DECRETO N. 7.705-DE 2 DE DEZEMBRO DE 1909

Crêe uma brigada de cavallaria de guardas uacíonaee na comarca de

S. Ráymundo Nonato, no Estado do Piauhy

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896,
decreta:

Artigo unico, Fica creada na Guarda Nacional da comarca de
S. Raymundo Nonato, no Estado do Piauhy, uma brigada de
cavallaria, com a designação de 13a composta de dous regimentos
sob 11S. 25 e 26 l os quaes se organizarão com os guardas qualíí
cados nos districtos da referida comarca; revogadas as disposições
em contrario.

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1909, 88' da Independencia
e 21° da Republica.
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DECRETO N. 7.706-DE 2 DE DEZEMBRO DE 1<)09

Crôa mais uma brigada de infantaria de guardas nacionaes na comarca de
Petrópolis, \10Estado do Rio de Janeiro.

Bandeira.

N,LO PEÇANHA

Esmeraldino Olympio de Torres

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 421, de 11 de dezembro de 18C)Ó,
decreta:

Artigo unico. Fica creada na Guarda nacional da comarca de
Petropolis. no Estado do Rio de Janeiro) mais uma brigada de
infantaria, com a designação de Ó<)a, a qual se constituirá de tres
batalhões do serviço activo ns, 205, 20b e 207 e um do da reserva
sob n. 69, que se organizarão com os guardas qnalificados nos
dístrictos da referida comarca; revogadas as disposições em con
trario.

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de ICfl9, 88' da Independencia

e ,,, da Repnblica.

DECRETO N. 7.707-DE 6 DE DEZEMBRO DE 1<)09

Abre ao Ministesrio da Fazenda o credito esrraordínarto de 72:506$903, ouro,

e 705:300$249, papel, para pagamento de dividas de exercícios ândosjrela
cionadas .

InterioresDo Ministerio da justiça e Negocios
Do Ministério da Marinha . . .
Do Ministerio' da Guerra. . . .
Do Ministerio da Industria c Viacão.
Do Ministerio da Fazenda '

o Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n, ,.168, de 6
do corrente mez, resolve abrir ao Minísterio da Fazenda o credito
extraordinario de 72:506$903, ouro, e 705:300$249, papel, para
pagamento de dividas de exercícios findos relacionadas, sendo:

Papel
4[0:',1$'99

,6:543$8"
'58: ' 7 1$336
'7:559$873
9':713$920

e 7':506$Cfl3 ouro.
Rio de Janeiro, em 6 de

dencia e 22° da Republica.
dezembro dc '909, 88° da Indepen

NILO PEÇANHA

Leopoldo de Bulh6es.
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DECRETO N. 7.708 - DE 9 DE DEZEMURO DE 1909

NILO PEÇA NUA.

Leotoldo de Bulhões.

Orêa mais uma brigada de cnvauana e uma de artilharia de gamelas nacicnacs 11a

comarca ele Iratorahy, no Estado do Iuo de Janeiro.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil ,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 18<)6,
decreta:

Artigo unico Ficam creadas na Guarda Nacional da comarca
de Itaborahy, na Estado do Rio de Janeiro, mais uma brigada de
cavallaria e uma de artilharia, aquella com a desig-nação de 31a, que
se constituirá de dons regimentos, sob ns , 61 e 62, e esta com a de
10a, que se comporá de um batalhão de artilharia de posição e um
regimento de artilharia de campanha, ambos sob o n. 10) que se
organizarão com os guardas qualificados nos districtos da mesma
comarca; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1909, B8° da Independencia
de 21°da Repnblica.

NILO PEÇANltA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 7.709-DE 9 DE DEZEMBl\O DE 1909

Abre ao Mínístcrío da Paacuda o credito de 15:013$759 para pagamento aos cx-üele

de urma zcm da Alfaneleg'a do Pará, Carlos Ferreira Campos e Camttto Ferreira

de ptgncrckto.

O Presidente da Repubhca dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n , 2.149, de
18 do mez proximo findo:

Resolve abrir ao Miuisterio da Fazenda °credito de 15:913$759
para occorrer ao pagamento do que se ficou a dever a Carla?' Fer
reira Campos e Camillo Ferreira de Figueiredo, ex-fieis de armazém
da Alfandega do Pará, nos exercicios de 1899, 1900 e 19°1.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1909, 8B' da.Independencia
c 21° da Republica.
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DECRETO N: 7.7IO-DE 9 DE DEZMmnO DE )909

Abre ao Ministcrio da Fazenda o credito cxtraordinario dC-j():s6nS051, para paga

mente a Philndclpbo de Souza Castro, em virtude ele sentença judiciaria ,

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazil,
usando da attribnição contida no decreto legislativo n. '2.148, de
18 do mez próximo findo, resolve abrir ao Ministério da Fazenda o
credito extraordinario de 49:560$951, para occorrcr ao pagamento
de vencimentos e custas devidos a Philadelpho de Souza Castro em
precatarias expedidas pelo juizo federal da 2 U vara em 28 de de
zcmbro de 1C)08) e 24 de maio do corrente anno,

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1909, 88' da Independencia
e 21' da Republica.

NILO PEÇANIIA.

Leopoldo de Bulhões.

Sr. Presidente da Republica - O decreto n. 7.5°1, de 12 de
agosto do corrente anuo expedido para ser utilizada a autorização
constante da lei D. 1.606, de: 20 de dezembro de 19°6 1 dispoz
sobre as !.medidas provisórias consideradas necessarias para a in
stallacão do Ministcrio da Agricultura, lndustria e Comrnercio ,

Com esse intuito foi dada á respectiva secretaria de Estado a
organização que pareceu adequada ao preparo dos trabalhos indis
pensavcis, para que O Governo ficasse habilitado a apreciar a effi
cacia das funcções dos varias departamentos em que foram distri
buidos os serviços, relativos á agricultura, á industria c commercio.

Considerando, porem opportuno constituir definitivamente o
centro para onde devem convergir todos os resultados procedentes
do conjuncto desses serviços, tenho a honra de apresentar a V. Ex.
o projecto de organização da Secretaria de Estado do Ministerio a
meu cargo, de accórdo com os principias que serviram de base á
creacão deste ramo da administracáo publica consubstanciados na
citada lei n. 1.606, de 29 de dezembro de 1906.

Nesta conformidade e observando as disposições contidas no
decreto legislativo D. 2.oQ2,de 31 de agosto ultímo, ficará a Secre
taria de Estado deste ministcrio dividida em duas dircctorias, sob
as denornínaçôea de Dircctoria Geral de Agricultura e Industria
Animal e Directoria Geral de Iudustria e Commercio. Cada uma
dessas divisões terá a seu cargo o desempenho dos trabalhos con
cernentes aos assumptos que lhe são peculiares, mediante a discri-
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minaçáo traçada pela citada lei e com as ampliações determinadas,
não só pela creaçáo posterior de serviços, sinão tambem pelo pro
gramma a que deve obedecer, em seu desenvolvimento, este minis
teria _

Por esta formajulgo dado á Secretaria de Estado organização
correspondente aos fins para que foi creado o Ministerio da Agri
cultura, lndustria e Commercio, collocando-a em condições compa
tíveis com as exigencias do seu regular funccionamento.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de '909 - Rodolpho de Mi
randa.

DECRETO N. 7.71I -DE 9 DE DEZEMBRO DE 1909

Dá novo regulamento para o Corpo de Oâlcíaea Inferiores da Armada.

O Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brazii :
Usando da autorização contida no art. 12, lettra F, da lei n. I.&p,

de 31 de dezembro de 19°7, revig-orada na lei n. 2.050, de 31 de de
zembro de 1908, art. 10, n. I, e de conformidade com o art. 48, § l°,
da Constituição Federal, resolve mandar adaptar o regulamento, que a
este acompanha, para o Corpo de Officiaes Inferiores .da Armada, assi
gnado pelo vice-almirante graduado Alexandrino Faria de Alencar,
Ministro da Marinha, revogados o regulamento annexo ao decreto
n. 3.234, de 17 de março de 1899, e mais disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1909, 88° da Independencia e
21° da Republica.

NILO PEÇANHA

Alexandrino Faria de -Alencar.

RegulaIlleu1Jo para o Corpo de Ofliciaes infe
riores da ArIllada, a que se retere o de...
ereto .n.. '7.711.., de 9 de ctcsee.oabe-o de 1909

CAPITULO I

DA ORGANIZAÇÃO DO CORPO

Art. 1.0 O Corpo de Oíficiaes Inferiores da Armada: é constituido
pelos officiaes-marinheiros, enfermeiros, artífices, fieis e escreventes
necessarios ao serviço dos navios, corpos, repartições e estabeleci
mentos de Marinha, e será dividido em cinco quadros dístinctosy obe
decendo á seguinte 'organização :
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§ 10. Quadro de officiaes marinheiros:

12 mestres;
30 contra-mestres de In. classe;
60 contra-mestres de 2(1, classe (30 artilheiros, 20 torpedistas-mi-

ueir os e 10 tímoneíros-telegrapl.ístas}.

§ 2. o Quadro elos enfermeiros:
20 enfermeiros de In. -classe;
60 enfermeiros de 2f). classe.

S 3. o Quadro dos artífices :
12 carpinteiros-calafates de la classe;
26 carpinteiros calafates de 2'" classe;
8 armeiros de I a classe;

10 armeiros de 2& classe;
3 mergulhadores de I a classe;
6 mergulhadores de 2 11 classe.

§ 4. (I Quadro dos fieis:
20 fieis de I a classe;
60 fieis de 2" classe.

§ 5. (I Quadro dos escreventes :
18 escreventes de Ia classe;
3G escreventes de 2'" classe.
Art. 2. c Os mestres serão considerados como constituindo uma gra

duação sqperíor á de sargento-ajudante ; serão os chefesde todos os infe
riores a bordo e terão rancho e alojamento com os mesmos inferiores.

Art. 3. 0 Os contra-mestres. de 111. classe terão a graduação de
sargento-ajudante,

Art. 4. 0 Os contra-mestres de 2'" classe (artilheiros, torpedistas e
timoneiros) terão a graduação de I~ sargento.

Art. 5. o Os _enfermeiros, artífices, fieis e escreventes de lO. classe
terão a graduação de lO sargento; os de 211. classe, a de 2 0 sargento.

Art. 6°. Os officíaes marinheiros, em ig-ualdade de graduação,
serão sempre considerados superiores hierarchicos e" como taes, terão
preferencia e precedencia sobre os outros officiaes inferiores e sobre
os inferiores do Batalhão Naval e do Corpo de Marinheiros Nacionaes ,

Art. 7. 0 O pessoal dos diversos quadros do Corpo de Officiaes
Inferiores ficará subordinado ás respectivas Inspectorías, á saber:
Os officiaes marinheiros, os artifices e os escreventes i Inspectoria de
Marinha; os enfermeiros i Inspectoria de Saude, e os fieis, á Inspe
ctoria de Fazenda.

CAPITULO II

DA ADMISSÃO DO PESSOAL

Art. 8.° O pessoal do Corpo de Officiaes Inferiores da Armada
sahirá da secção de auxiliares-especialistas do Corpo de Marinheiros
Nacíonaes, observadas as disposições deste regulamento.
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Art. 9°_ -1\ admissão s6 se fará na ultima classe de cada quadro e
será precedida de concurso em que se tomará em conta não só a capa
cidade intellectual e pratica dos candidatos, mas também o. seu valor
moral.

Art. 10. Os concursos realizar-se-hão annualmcute, em época li
xada pelo ministro da Marinha, com a antecedencia de tres mezes pelo
menos; nunca porém serão effectuados antes de decorrido mez e meio
após a terminação dos exames da Escola de Officiacs Marinheiros ele
que trata o art. 12, $i 10.

Art. I I. Nesses concursos só poderão tomar parte os auxiliares
especialistas que previamente o requererem c satisfizerem o disposto nos
artigos seguintes.

Art. 12. Os candidatos ao quadro de officiaes marinheiros de
verão preencher as seguintes condições:

la, ter approvação nos exames (13. Escola de Officiaes Marinheiros
que funcclonará á bordo do navio para esse fim designado;

2"", ter um auno de embarque em navios de gavcas, armados,
e nunca menos de 60 dias de viagem á vela C0111 o exercício de
funçcães nas gaveas;

3'\ ter pelo menos 90 dias de viagem no mar, além dos que são
exigidos na nlinca segunda;

4a , ser auxiliar especialista artilheiro, torpedista ou timoneiro,
para a vaga da respectiva especialidade.

.Art. 13. 1\ Escola de Ofüciaes àlarinheiros será regulada em seus
detalhes por ínstrucçõcs mandadas organizar pelo ministro.

. Paragrapho unico. 'I'aes ínstrucçõcs obedecerão aos seguintes pre
cer tos gemes :

J 0, a Escola de Officiaes Marinheiros íunccionará, soba direcçâo
e Iiscalização do commandante, á bordo de um navio de g'avcas, com
pletamente apparelhado, que se fará nnnualmentc ao mar em viagem de
cxcrcícos praticas;

2'-', serão admittidos ao curso dessa escola inferiores do Corpo de
Marinheiros Nacionaes, com o curso de uma das escolas de artilharia,
torpedos ou timoneria e telcgraphía (auxiliares ou não), escolhidos dentre
os que melhor cópia de informações possuírem ;

3°, o curso será de oito mezes e constará da parte pratica das ma
terias constantes do art. 43, letra a, esforçando-se os instructores simul
taneamente com o preparo profissional dos alumnos, por estimular-lhes
as qualidades de caracter necessárias ao oíflcial inferior;

4'-', serão instructorcs um oílicial do Corpo da Armada e um mestre
de reconhecida idoneidade, este para a parte relativa á arte de mari

'uheiro, nomeados pelo ministro;
5°, os alumnos serão obrigados a um exame pratico no fim do

curso, que lhes não dará direito, entretanto, á dispensa do que está dis
posto no art. 1:2_

Art. 14. Os candidatos aos demais quadros deverão sahir de entre
os auxiliares das respectivas especialidades.

Art. 15. Aos inferiores do batalhão naval, que desejarem con
correr para O preenchimento dos legares de carpinteiros, enfermeiros,
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fieis e escreventes será concedida a transfercncia para a secção de auxi
liares especialistas do Corpo de Marinheiros Nacíonaes, a cujo regula
mento ficarão sujeitos, satisfeitas as cxig'cncias para a admissão.

Art. 16. Tcrao prcfcrcncia na applicaçâo do artigo anterior os in
feriores que mais se distinguirem por seu comportamento e aptidões, e
os que mais tempo de serviço tiverem.

Art. 17. 1\ todos os auxiliares cspccialist.u que se julgarem nas
condições exigidas por este regulamento é permittido requerer inclusão
nas listas de concurrentes.

Art. 18. Os requerimentos serão dirigidos em ministro da Marinha
por intermedio das autoridades competentes, em qualquer época do
anno, até 30 dias antes da data fixada para a realização dos concursos.

i\rt. 19. A' medida que forem sendo recebidos no gabinete do
ministro) serão os mesmos requerimentos despachados ao corpo de ma
rinheiros nucionacs, onde serão organizadas as listas dos candidatos, afim
de serem opportunamcntc attcndidos os requerentes.

Art. 30. O commandante do corpo, tendo em vista os assenta
mentos dos requerentes, as informações sobre os mesmos prestadas
pelas autoridades sob cujas ordens estiverem servindo, e ás notas sobre
elles lançadas nos livros indicados no art. 25, orpaníxara ás listas de
candidatos) classificando-os peja ordem de suas graduações e antiguidade
nos postos ..

Art. 21. Entre dous ou mais candidatos da mesma graduação
e igual antiguidade no posto, prevalecerá, para a classificação, a
maior antiguidade de praçfl; se esta ror a mesma caberá a prece
dencia aos mais velhos; e por ultimo' decidirá a sorte.

Art. 22. A cada um dos quadros em que se divide o corpo de
officlaes irfferiorcs correspondera uma lista de. candidatos.

Art. 23. Além da classificação a que se refere o art. 20 e dos
nomes dos candidatos, seus pesos e especialidades, cada lista deverá
conter:

a) a classificação dos candidatos em refcrencia a sua fé de oífi
cio, cabendo o n. I a melhor de todas, e assim por deante ;

. b) a classificação dos candidatos em referenda a sua educação,
conhecimentos e cumprimento dos deveres cívicos, disciplinares e
protíssíonaes .

Art. 24. As classificações estabelecidas nas letras a e b c no
§ I Q do art. 24, representarão a juizo do commandante do corpo
de marinheiros a respeito de cada um dos candidatos tendo em
vista:

1°, á sua própria observação e conhecimento pessoal dos mesmos
candidatos;

2°, as informações prestadas pelas autoridades sob cujasordens
estiverem servindo os candidatos;

3°, as informações verbaes ou escrlptas que lhe forem prestadas
pelos commandantes das companhias;

4°, as cópias de assentamentos dos interessados; c
5°, as notas sobre clIes lançadas no livro a que se refere o ar

tigo seguinte.
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Art. 25. No intuito de apurar o mais possível o valor moral dos
candidatos á admissão no Corpo de Officiaes Inferiores, serão adepta
dos livros especiaes para o registro da conducta e aproveitamento dos
auxiliares especialistas e inferiores do corpo de marinheiros e ba
talhão naval, em todos os navios, corpos, repartições e estabeleci
mentos de marinha em que se encontrem os mesmos auxiliares c in
feriores.

Art. 26. Taes livros serão escripturados sob as vistas e imme
diata fiscalização dos commandantes dos navios ou corpos e aos che
fes das repartições e estabelecimentos acima referidos.

Art. 27. As notas nelles lançadas representarão snmmaria
mente o juizo pessoal dos ditos commandantes ou chefes a respeito
dos auxiliares ou interiores de que se trata.

Art. 28. Estas notas serão feitas tão frequentemente quanto
fór preciso para que exprimam a impressão dos commandantes ou
chefes sobre os menores actos dos auxiliares ou inferiores acima
referidos e que possam denotar : esforço no cumprimento. de seus
deveres civicos e disciplinares; zelo pelo serviço; intellig'encia,
aptidão e capricho na execução dos trabalhos que lhes forem con
fiados; presteza e rectidão no desempenho das ordens que recebe
rem; respeito pelos superiores; bondade sem quebra de disci
plina, para com os inferiores j dignidade ,TIOS actos, na língua
gem ; lealdade, energia e firmeza; asseio e correcção militares;
qualidade de acção e de saude ; e bem assim tudo quanto possa ser
notado em desabono do mesmo pessoal, sem constituir propriamente
falta comprehendida nas disposições dos codigos penal e disciplinar
da Armada.

Art. 29. Aos requerimentos dos auxiliares-especialistas pedindo
inclusão nas listas de candidatos de que trata ('o art. 21, deverão sempre
acompanhar as cópias dos respectivos assentamentos e bem assim có
pias authenticas das notas acima referidas.

Art. 30. Quando estas ultimas não forem completas por haver o
requerente servido em navios ou estabelecimentos differentes daquelle
que tiver encaminhado a sua petição, compete ao commandante do
Corpo de Marínheíros Nacionaes requisitar, semdemora, as cópias que
faltarem.

§ 1°. Independentemente desta requisição, devem, todas as autorí
dades a que se refere ° art. 27, remetter, semestralmente, ao mesmo
corpo, cópias authenticas de todas as notas que forem lançadas no livro
de registro de condoera e aproveitamento.

§ 2 Q
• Essa remessa deve ter lagar na primeira semana dos mezes de

janeiro e julho, abrangendo sempre o semestre anterior. .
§ 3°'. A cada praça corrcsponderá uma cópia em separado, compe

tindo ao contmandante do corpo reunir em um só grupo todas as cópias
que se referirem a uma mesma praça e archivar, em ordem alphabetica,
todos os'grupos assim constituídos, de modo a serem facilmente consul
tados sempre que f6I' necessário e especialmente na occasião de se orga
nizarem as listas de candidatos.

Art. 31. Aos interessados será permittido requerer directamcnte
aos commandantes ou chefes com que tiverem servido, certidões de
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todas as notas que a seu respeito constarem nos livros de que trata o
art. 26, afim de juntai-as aos pedidos de inclusão nas listas de candí
datas ou para qualquer outro fim.

Art. 32. O commandante do corpo, á medida que fór recebendo
os requerimentos dos candidatos, deverá examinar minuciosamente a
situação de cada um, ele modo a habilitar-se com todos os elementosin
díspensaveís ao cumprimento do disposto nos artigos ns. 21 a 25.

Art. 33. Ao mesmo comrnandante é permittido solicitar directa
mente a qualquer autoridade de Marinha, por officio ou telegramma,
nos casosurgentes, todos osesclarecimentos, informações ou documentos
de que precisar para perfeita organização das listas de candidatos.

Art. 34. Os requerimentos que chegarem .ao corpo 25 dias, ou
menos, antes da.data fixada para a realização dos concursos, só serão
attendidos no anno seguinte.

Art, 35. As listasde candidatos deverão ser entregues ás cornpe
tentes inspectorias, pelo menos quinzedias antes da data fixada para a
realização dos concursos,

§ I. o A essas listas acompanharão os requerimentos dos candi
datas, as cópias elos seus assentamentos,cópias dos demais documentos
a que se refere o art. '21, e bem assim todos os requerimentos que
não tiverem sido attendidos, os quacs serão ralacionados á parte, com
a indicação dos motivos por que não foram tomados em consí
deração,

Art. 36. As inspectorias, examinando todos os papeis a que se
refere o artigo anterior, informarão si as listas foram organizadas
de conformidade com este regulamento; emittirão juizo sobre as
classificações feitas pelo commandante do corpo de marinheiros,
proporão quaesquer alterações que julgarem acertadas fundamen
tando suas propostas com clareza e precizão : c, finalmente, sub
mcttcrão todos Os papeis á apreciação do ministro, pelo menos
sete dias antes da data fixada para a realização dos Concursos.

Art. 37. O ministro, á vista desses papeis, mandará subrnetter
a concurso todos os candidatos que estiverem nas condições regula
mentares, ou, si elles forem em numero excessivo em relação ás
necessidades do serviço, sómente aquelles que tiverem as melhores
classificações nas listas respectivas; nomeará os membros das com
missões examinadoras que dependerem dessa formalidade, e espe
dirá ordens para que se apresentem aos respectivos presidentes os
membros pessoalmente indicados no art. 40.

Art. 38. Sempre que fór necessário poderá o ministro adiar a
data da realização dos concursos, mais nunca poderá antecipal-a,

Art. 39. Os Concursos serão realizados sob a immediata fiscali
lização das inspectorias e cada um delles será presidido por um of
ficial superior nomeado pelo ministro, rnediante proposta dos res
pectivos ínapectores.

Art. 40. Além dos presidentes terão as commissões examina
doras os seguintes membros:

a) para o quadro de officiaes marinheiros--:- Quatro officiaes do
corpo da armada, sendo um offícial superior o commandante de um
dos navios estacionados no porto do Rio de Janeiro, propostos pelo
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chefe do estado-maior; o patrão-rnór do Arsenal de Marinha do
Rio de Janeiro; e servindo ele secretario, um official subalterno pro
posto pelo inspector de marinha;

b) para o quadro ele enfermeiros - Dons chefes de cliuica, pro
postos pelo inspector de saude, e o enfermeiro-mói' do Hospital Central
da Marinha : um medico elo corpo de snuae estranho ao mesmo
hospital; e, servindo de secretario, um auxiliar da Inspectoria de
Saúde, proposto pelo respectivo tnspector ;

c) para o quadro de artificies - O dircctor e um ajudante de Di
rectoria do Arsenal de Marinha c dons contra-mestres de cada uma
das especialidades que constituem o quadro; c, servindo de secretario,
o amanuensc ela dircctoria respectiva;

d) para o quadro de fieis - Dous commtssaríos propostos pelos
ínspector de Fazenda; um official ela Armada, e, servindo de secre
tario, um auxiliar da Inspectoria de Fazenda, também proposto pelo
referido inspector ;

e) para o quadro de escrcventes i-- Um adjunto da Inspcctoria de
Marinha proposto pelo respectivo inspector ; um oülcial da armada,
um auxiliar da Directoria do Expediente (para o e:UrJ1C de tuachina de
escrever); e, servindo de secretario, um auxilinr da rnspectoria de
Marinha ou official subalterno que á mesma estiver addido, proposto
pelo Jnspcctor.

Art. 41. Os concursos serão regulados e;11 seus detalhes por
ínstrucções approvadas pelo ministro da Marinha c propostas, logo
após a publicação deste regulamento, pelas inspcctorias compe
tentes.

Art. 42. 'I'acs ínstrucções deverão obedecei" aos seguintes prc
ceitos g'eraes :

a) Os concursos para 03 quadros de oülclacs marinheiros serão
feitos a bordo de um navio completamente apparelhado c nellc mos
trarão os candidatos suas habilitações nos seguintes pontos:

Apparelhc dos navios, sua estructura, compartimentagcm e pro
tecção, canalizações para cxgottamento c alagamento nos princípaes
typos de navios da esquadra, válvulas e bomb.rs : manobra c conser
vação elas portas estanques.

Manobras de apparelhar c dasapparelhar qualquer navio, envergnr
c oesenvcrgar o panno, rizar e tirar dos rlzes , Signaes de apito
usados a bordo. Trabalhos de mariuheiro, arretadnras c costuras
diversas, inclusive em cabos de arame. Conhecimento pratico dos
cabos, qualidades e resistcncia. Ferros, amarras c apparclhos de
suspender dos priucipacs typos de navios di esquadra.

Macuína elo cabrcstantc, Iunccionam-uto e manobra. Serviço
dos ferros e amarras. Funlcnr, amarrar, atracar e rebocar um navio.

Apparclhos improvizados para tapamanto de rombos. Serviço ele
carvão, apparelhos usuaes. Fainas gemes de inccndio, de combate.
Salvamento de homem ao mar.

Lemes, apparelhos de governo, servo-motores c seu funcciona
mente j passagem do governo de m'ío para o de vapor e vice-versa.

Lemes de fortuna. Governo dos navios de vela c de vapor com
bom e máo tempo. Convenções de luzes c balisamentos. Regras



'ACTOS DO PODER EXECtr'rIVO 10;;7

para evitar abalroamentos no mar. Agulhas de governo, de marear;
cuidados que exigem; marcações. Uso dos apparelhos de medit..a ve
locidade dos navios, dos prumos de mão, mecanícos e cntruícos em
pregados na esquadra.

Embarcações miúdas, nomenclatura e manobra em todas as cir
cumstancias de tempo e mar. Abordar uma praia, encalhar e desen
calhar com arrebentação. Ancoras fiuctuantes. Reboques. Serviço de
espiar, fundear ou suspender um ferro ou ancorete , Regras praticas
para as dimensões da mastreação das embarcações miudas e corte de
panno.

Precauções para fundear uma mina para recolher e transportar
um torpedoautomovel.

Apparelhos de força e serviços ele peso a bordo; guinchos c pito
de carga. Armar uma cabrea.

Conhecimento de signaes e do alphabeto Morse. Uso de soma
phoros.

Conhecimento de serviço de tintas em geral; tintas de fundo ; con
venção de cores a bordo.

Conservação e limpeza dos filtros usados a bordo.
Leis de Fazenda relativas á carga elos mestres e livros de SU.:l. es

cripturação . Deveres inhercntcs ao serviço dos offlciaes marinheiros.
Codigo disciplinar.

b) Os concursos para o quadro de enfermeiros serão prestados no
Hospital Central da Marinha e nelles provarão os candidatos o conhe
cimento da nomenclatura do material usado nos hospitaes e ambulan
das, pratica de tratamento e cuidados que devem ser dispensados aos
enfermos segundo as prescrípcões medicas, pratica no preparo e appli
cação das dietas, conhecimento de primeiros soccorros que devam ser
prestados a feridos e afogados, e pratica na serviço de desinfecções.

c) Para o quadro de artífices serão prestados nas officinas com
petentes do Arsenal de Marinha e nelles provarão os candidatos o
conhecimento da nomenclatura de todos os apparelhos e ferramentas
da especialidade a que se destinarem; a pratica do manejo desses ap
parelhos e ferramentas; e a sua aptidão e perícia na execução de qual
quer trabalho que lhes for confiado.

d) para o quadro de fieis serão prestados na Inspectoria da Fazenda
e Fiscalização e nelles mostrarão os candidatos o conhecimento da no
meclatura dos objectos que constituem a responsabilidade dos com
missarios, o conhecimento dos livros empregados na escripturação de
Fazenda; pratica da cscripturaçào de bordo, inclusive a organização
de folhas de pagamento; conhecírnento da arithimctica até as pro-.
porções, c das moedas dos principaes paizcs da Europa e da Amerlca
comparadas COIll a moeda nacional.

e) Para o quadro de escreventes serão prestados na Inspectoi'ía de
Marinha e constarão das seguintes provas :

Redacção de um offlcio a qualquer autoridade e confecção de partes
dos estados dos navios e guamtcões , tomando-se em consideração, além
da redacção propriamente, a orthograplua, a pontuação e a callígraph!a:
cópia de üm officio qualquer nas machinas de escrever em uso na Ma
rinha; desmontagem, limpeza e montagem das mesmas machínas ..
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Art. 43, Ao secretario de cada concurso competirá lavrar a re
spectiva acta, registrar as notas que obtiverem Os candidatos á medida
que forem sendo examinados, e fazer todo o expediente relativo ao
concurso, .sempre de accórdo com as instrucções approvadas pelo mi
nistro da Marinha e com as ordens que receber do presidente da mesa
examinadora.

Art. 44. Terminados os concursos, serão as actas e demais papeis
subrnettidos ao julgamento do ministro, por intermedio dos respectivos
inspectores, que emittirâo parecer sobre a regularidade dos exames,
merecimento dos candidatos, e tudo quanto possa esclarecer o assumpto.

Art. 4S. Ao ministro compete, á vista do resultado dos concursos,
escolher os candidatos que tiverem revelado maior merecimento e no
meal-os, logo em seguida, para as vag-as existentes nos diversos
quadros do corpo.

Art. 46. Constituem motivos de preferencía, além da classificarão
obtida nos concursos, as diversas classificações de que tratam os arts. 20

e 23~ tomadas em consideração na ordem estabelecida nos mesmos artigos.
Art. 47. Os candidatos que, por falta de vagas, não forem no

meados até a realização "de novo concurso, ficarâo sujeitos a esse novo
COncurso para poderem ser nomeados de então em deante.

Art. 48. -Os candidatos que forem inhabilitados poderão tomar
parte em um outro concurso annual ; mas si forem novamente inbabi
Iitados perderão o direito de concorrer á admissão no Corpo 'de Offi
ciaes Inferiores.

Art. 49. Si acontecer que os candidatos approvados nos concursos
sejam em numero insufficíente para ° preenchimento das vagas exis
tentes, os lagares não preenchidos serão occupados interinamente por
praças da secção de auxiliares especialistas.

Art. 50. Só na falta absoluta de auxiliares especialistas poderá o
Governo recorrer a pessoal estranho; mas nesse caso o pessoal que for
admittidc sel-o-ha por contracto e por prazo nunca excedente de tres
annos.

Art. 51. As praças que servirem interinamente no Corpo de
Officiaes Inferiores, assim como O pessoal que for contractado, perce
berão os mesmas vencimentos, terão os mesmos deveres e ficarão
sujeitos ásmesmas leis penaes e de processo que o pessoal cffectlvo do
corpo.

CAPITULO lI!
DOS DEVERES DO PESSOAL

Art._ ~2. Os deveres do pessoal dos diversos quadros do Corpo de
Offlcíaes.Inferiores são, em geral, os que se acham prescriptos nas
ordenanças da Armada e nos regulamentos das repartições, corpos e
estabelecimentos de Marinha onde tem de servir o mesmo pessoal.

Art. 53. Aos offtcíaes marinheíros compete especialmente:
a) Aos mestres :
l°, exercer as funcções de seu cargo nos navios de 11'1. classe da

Armada e, só em casos urgentes e excepcionaes, em navios de cate
goria inferior;
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2°, manter a disciplina nos alojamento? e ranchos de proa, ficando
por elles responsáveis perante os. commandantes;. _ .

3°, auxiliar portados os meIOS ao seu alcance a instrucção pratica
dos demais inferiores e das praças embarcadas nos navios em que ser
virem, tanto em viagem como nos portos;

4°, substituir os patrões-mores dos arsenaes e das capitanias
sempre que for necessario.

b) Aos contra-mestres de I" classe:

10, servir nos grandes couraçados como encarregados dos varies
serviços de convez ;

2'\ Iunccionar, nos mesmos navios, C0l110 chefes de serviço díario
dos inferiores, entrando na respectiva escala de quartos quando assim
se torne necessario :

3ó
, fazer serviço de quarto em viagem;. .

4°, ter a seu cargo, nos grandes navios, sob a direcção do offícial
encarregado; os porões, fundos duplos, portas estanque, bombas e tudo
quanto se referir ao esgotamento cio navio e não for dependencia da
machina :

5°I cuidar sob a direcção do offieial encarregado das embarcações
miudas de bordo;

6°, auxiliar os mestres em tudo que for possivel e substituil-os
sempre que for necessario ;

7°, servir de mestre dos navios de 2" e ')" classe.
c) Aos contra-mestres de 28. classe de artilharia, torpedos e timoneria

compete especialmente:

1°, aüxiliar QS encarregados das respectivas especialidades em todas
as medidas de ordem geral relativas á conservação do material, fisca
lização e arrumação dos paióes e mais dependencias sob a jurisdicção
dos ditos encarregados; e nas precauções exigidas pela segurança, do
mesmo material; cumprindo e fazendo cumprir pelo pessoal sob sua
direcção todas as ordens que receberem de seus superiores;

2°, detalhar, de accórdo com as ordens recebidas; o serviço do
pessoal que lhes for subordinado nas respectivas especialidades, com
muüicando aos ofticiaes eucarregados todas as faltas do mesmo pessoal,
tudo o que occorrer com os objectos do material a cargo desses offí
ciaes, e tudo quanto possa interessar ou prejudicar ao serviço e á dis
ciplina;

3°, assistir a todos os exercícios geracs, auxiliando os encarregados
sob cujas ordens servirem, TIOS apontamentos tomados no Correi' desses
exercícios para a confecção de mappas de aproveitamento das praças,
dlagrammas de tiro e em quaesquer outras serviços da sua especialidade;

4°, auxiliar os encarregados no registro das munições despendidas
nos exercicios ou em qualquer outra' occasião 8 que tiverem de ser
dadas em despeza ao competente responsável, c, bem assim, na venfí
cação frequente da existencia do material sob a jurisdlcção dos encar
regados;

5°, dirigir e físcalízar, de accordo com as instrucções recebidas dos
encarregados, todas as praças ao serviço da sua especialidade, concor-
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rendo por todos os meios de que díspuzcremJ para a instrucção e des
envolvimento das mesmas praças ;

6°I auxiliar Os mestres e contra-mestres em todos os serviços
possíveis, esforçando-se por bem conhecer os diversos encargos destes,
sem prejuízo, porém, das suas nmcçõcs espcciaes:

. 7°, substituir os contra-mestres sempre que for necessario ;
B", fazer o serviço de guardiães em viagem c nos portos, excepto

na occasião de exercícios e fainas importantes das respectivas espe
cialidades a que sejam obrigados a comparecer, durante as quacs serão
substituidos no convez ;

9u
, servir, sempre que houver necessidade, de mestre IlOS pequenos

navios, preferindo-se os artilheiros para as canhoneiras e os torpedistas
para os torpedeiros.

I) Aos contra-mestres timoneiros compete ainda além do-que ficou
acima especificado e lhes seja applicavel :

10 l ter sob suas vistas c direcçâo todos os timoneiros, telegra
phistas e eígnalc.ros de bordo, respondendo por elles ao respectivo
offlcial encarregado em tudo quanto se referir á cooscrvação e bom
funccionamento do apparelho de governo do navio, instrumentos e
apparelhos de navegação e signaes, inclusive as bandeiras, sempre de
accordo com as ínstrucçõese as ordens que receberem;

2°, auxiliar o encarregado da navegação Das sondagens, nas mar
cações e em todos os trabalhos ao seu alcance.

Art. 54. Aos enfermeiros compete especialmente:
a) cumprer, no exercício de suas funcçôes, todas as ordens e indi

cações dos medicas com que servirem, ficando no Hospital Central
subordinados, não só ao director e aos médicos, mas também ao enfer
meiro-mór e ao seu ajudante;

.b) dar pessoalmente Os remédios c fazer as applicações externas aos
doentes, conforme as prescripções medicas;

c) distribuir as dietas nas horas próprias, tendo o maior cuidado
para que ellas sejam observadas pelos enfermos;

d)prestar aos doentes todos os serviços de que elles carecerem,
tratando-os com o maior carinho e humanidade;

e) fazer quartos aos doentes, de noite 011 de dia, sempre que fôr
necessário j

f) amortalhar os corpos dos que fallecerem nos hospitaes, estabe
lecimentos ou navios em que servirem;

15') dirigir a limpeza das enfermarias, esforçando-se para que ellas
se conservem sempre no maior asseio;

/l) ter o maior cuidado na limpeza e asseio das roupas dos doentes
e dos leitos, fazendo com que sejam mudadas sempre que for necessario ;

i) evitar que nas enfermarias entrem comidas e bebídas estranhas
ás dietas dos doentes;

j) acompanhar os medicas nas visitas aos enfermos ;
k) procurar adquirir a maior pratica possível nos trabalhos de pe

quena cirurgia;
I) zelar pela .conservação de todos os 'moveis c utensílios das co

Iermarias;
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m) dirigir ou fazer o serviço de desinfecções sempre que for neces
sario.

§ L° OS enfermeiros de la. classe deverão servir especialmente nos
grandes navios da esquadra, no Hospital Central de Marinha e nos hos
pitaes de 2" classe.

§ 2.° Em caso de necessidade deverão substituir, no Hospital
Central, o ajudante do enfermeiro-mór. .

§ 3.° Os enfermeiros de 2" e 3" classes servirão nos hospitaes acima
indicados e nos corpos, estabelecimentos e navios em que forem neccs
sarios,

§ 4.° Sempre que servirem em um mesmo navio ou estabelecimento
enfermeiros de classes differentes. o serviço será distribuido, respeitando
a hierarchia dos mesmos enfermeiros.

Art. 55. Aos artífices compete especialmente:
a) aos carpinteiros calafatesa conservação de todos os moveis e obras

de madeira dos navias, corpos ou estabelecimentos em que servirem;
b) aos armeiros a conscrvacâo e armamento militar do navio;
c) aos mergulhadores o asseio do costado do navio e os trabalhos

propríos da sua profissão.
Art. 56. No exercício de suas funcções cspecíacs ficarão os artifices

subordinados ao chefe de machinas, sob cuja fiscalização poderão utili
zar-se dos apparelhos e ferramentas a cargo do mesmo chefe.

Art. 57. Os fieis são auxiliares dos commlssartos em todos os ser
viços ao seu alcance, e no desempenho de taes serviços ficam dlrecta
mente subordinados aos mesmos commissarios ;

§ r.O Compete-lhes especialmente:,.
a) ter a seu cargo as chaves dos paíóes que não estiverem affectos

aos ajudantes do quadro de offlciaes marinheiros;
b) zelar pela arrumação e limpeza desses paíóes e pela conservação

dos artigos ne11e depositados, tendo sob suas ordens os auxiliares da re
spectiva especialidade que forem necessarios ao bom andamento do
serviço;

c) dar parte imrnediatamente aos commissarios de toda e qualquer
occurrencia que possa affectar os serviços a seu cargo, perturbar a
ordem dos paióes de que forem incumbidos, ou prejudicar a conservação
do material ncttcs depositado;

.d) não entregar objecto algum sob sua guarda, sinão com ordem
escripta da autoridade competente;

. e) substituir os connuissarios em caso de morte ou impedimento,
ficando, porém, unicamente com a responsabilidade dos generoso
. Art. 58. Os fieis serão responsáveis pelos objectos da Fazenda Na

cíonal sob sua guarda c gestão .
. § L° Para a escripturação de entradas c sahldas de gene-os dos

paióes a seu cargo terão os livros necessarios , os qnacs serão escrlptu
rados de accórdo com as leis de Fazenda c fiscalizados pelos comman
dantes, immediatos e commíssaríos.

§ 2,° Para garantia ele sua gestão continuarão obrigados ás cau
ções previst-as no decreto n. 3.234, de 17 de março de 1899, observadas
a esse respeito as disposíções cios arts. 42 a 46 do mesmo decreto.
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Art. 59. Na distribuição dos fieis pejos navios, corpos e estabele
címentos de Marinha attender-se-ha, tanto quanto possível, ás respe
ctivas categorias, de modo que os de (l classe sirvam de preferencia
com os commíssaríos de Ia C 2(1. classes; e os de :i" e 3'"" classes com
os commissarios de categorias inferiores.

Art. 60. Compete" especialmente aos escreventes :

a) ter a seu cargo toda a escripturação de detalhes c, adminis
tração dos navias j

b) manter sempre em or.tcm e bom estado de conservação os ar
chivos e bibliothecas de bordo;

c) cumprir as ordens que sobre taes serviços lhes fixem dadas
pelos commandantes ou immediatos ;

d) zelar pela conservação, limpeza e bom funccionamento das ma
chinas de escrever que lhes forem confiadas;

e) fazer sob a maior reserva e quando lhes for ordenado, a escri
pturação dos livros de conducta e aproveitamento dos inferiores e
auxiliares especialistas;

f) ter em dia a escripturação dos seguintes livros:
1(>, copiador de ordens geraes do estado maior, do commandante

do navio e da força naval a que o navio pertencer .e de qualquer com
mandante superior;

::lo, copiador das partes ou mappas semanaes, quinzenaes ou mensaes;
3°, copiador de offlcios ;
g) acompanhar os imrnediatos nos postos de combate, nas fainas

geraes, e sempre que se proceder a qualquer revista ou chamada geral
para tomar as Itotas que forem determinadas.

Art. 61. Na distribuição dos escreventes pelos navios, corpos,
repartições e estabelecimentos de Marinha attender-se-ha quanto possível
ás respectivas categorias, de modo que os de primeira classe sirvam de
preterencla nos grandes navios, no gabinete do ministro, no estado
maior e nas inspectorias, e os outros nos navias e nas repartições de
categoria inferior.

CAPITULO IV

DOS VENCIMENTOS, PROMOÇÕES, REFORMA E OUTRAS VANTAGENS

Art. 6:20 Os vencimentos do Corpo de Ofriciaes Inferiores serão
os que se acham fixados na tabella annexa ao presente regulamento e
suas observações.

Art. 63. As promoçõesserão feitas por accesso grad ual e succes
sivo, prehenchendo-se as vagas á proporção que se derem em cada
quadro e na razão de um terço por antiguidade e dous terços por me
recimento.

Paragrapho único. Si o numero de vagas fOr ímpar, a fracção con
siderada como unidade reverterá em favor da quota de antiguidade.

Art. 64.85.0 condições de merecimento para as promoções:
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1°, zelo, íntelligencla, instrucção e correcção militar;
2°, desempenho irreprehensivel cios diveres profíssionaes :
3°, maior tempo de viagem e de embarque em navios de guerra

completamente armados;
4°, boa conducta civil e militar;
5°, boa prestação de contas;
6°, exercido de funcções inherentes ás classes superiores sem falta

que desabonem.
Art. 65- Para ser promovido de uma classe a outra será preciso

contar na classe inferior pelo menos quatro annos de serviço, dos
quaes, tres pelo menos, de embarque em navios de guerra armados ou
em transportes.

Art. 66. A's inspectorias compete propor ao ministro da Ma
rinha as promoções dos inferiores que lhes estiverem subordinados na
fórrna do art. 7° deste regulamento.

§ 1. o As propostas devem sempre acompanhar as respectivas cópias
de assentamentos, mappas de tempo de serviço e todos os documentos
que possam comprovar os direitos ou merecimento dos inferiores.

§ 2 _c Antes de apresentar qualquer proposta de promoção os
ínspectores auxiliados pelos respectivos sub-inspectores e mais um offícial
superior indicado pelo chefe do estado maior da Armada, examinarão
minuciosamente todos os documentos a que se refere o paragrapho
anterior, podendo, aquelte que divergir da proposta apresentar o seu
voto em separado justificando a divergencia.

§ 3.° Esse voto acompanhará as propostas dos inspectores, e,
quando não houver diverg'encia, deverá isso constar das referidas
propostA

§ 4." Logo que se dê alguma vaga em qualquer dos quadros do
Corpo de Oãlclaes Inferiores o inspector competente solicitará do
chefe do estado-maior a indicação do official a que Se refere o § s".

Art. 67- O ministro, logo que receber taes propostas, mandará
subrnettel-as ao Conselho do Almirantado e, de posse do parecer do
mesmo Conselho, fará immediatamente as. promoções.

Art. 68. A reforma do pessoal do Corpo de Officiaes Inferiores da
Armada será feita DOS casos e com as vantagens pecuniárias estipu
ladas no alvará de 16 de dezembro de t790 e de conformidade com o
art. 1° da lei n. 646, de 31 de julho de 1852, ou ainda nas condições
do art. 11 do decreto n. 108 A, de 30 de dezembro de 1889.

Paragrapho unico. Na applicaçâo do alvará ele 16 de dezembro de
1790 aos oíficiaes inferiores, a expressão patente corresponderá sempre
ao posto dos mesmos inferiores.

Art. 69. Será contado como tempo de serviço util para a reforma
o que houverem prestado cflectivamentc desde a sua primeira praça.

Art. 70. As licenças para tratamento de saude serão concedidas
nos seguintes casos e condições:

1°, por ferimento ou contusão de combate, com todos os venci
mentos durante um anno j

2' 1 por molestía adquirida em serviço, com o soldo c um terço
da gratificação de embarque até seis mezes ;
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:)(), por moléstia não comprehendida no paragrapho anterior, com
o soldo até seis mezes ,

~lo, nos casos do § 2°, com o soldo simples de seis mezes até urn
anuo, e nos casos do § 3°, COm meio soldo de seis mezes a um anuo.

Art. 7r. Fóra dos ~ casos previstos no artígo precedente e seus
paragraphos nenhuma-licença poderá ser concedida com vencimentos.

Art. 72. O pessoal do Corpo de Ofliciaes Inferiores da Armada
será tratado nos hospitaes ou enfermarias de Marinha, e na falta
destes, nos lagares onde o to-cru as praças da Armada quando
doentes .

.Art. 73. Os inferiores que fallecerem no hospital ou inferrnarias de
Marinha serão condignamente sepultados por conta do Estado.

~ I. O) Para o entermmento dos que íallccercm em suas residencias
será abonado o quantitativo de I03$60D á pessoa da íamilia ou a qualquer
outra que apresentar attestado de obíto.

Art. 74. O pessoal do Corpo de Offlciaes Inferiores terá direito ao
Asylo de Invalidas de accórdo com as leis e regulamentos que regem
esta instituição, bem assim ao montepio que lhes foi feito extensivo pelo
88"', art. 2", da lei n . 40, de 18 de fevereiro de 1892.

Art. 7:=). Quando desembarcados, por motivo estranho á sua von
tade, os officiaes inferiores perceberão o soldo de 2/3 da gratificação de
embarque em navio armado, ficando addidos, os officiacs marinheiros á
patromoria do Arsenal de Marinha da Capital; os artiflces nas officinas
competentes do mesmo arsenal; os enfermeiros ao Hospital Central de
Marinha ; c os fieis e escreventes ás Inspectorias de Fazenda c de Ma
rinha ; devendo coadjuvar os respectivos trabalhos.

Art. 76. Todo o offieial inferior que Ior nomeado para servir nas
flotilhas ou eru'commissões de terra fóra ela Capital Federal, terá direito
a passaceus de ida e volta para ,1S pessoas de sua faruilia, em 3" classe.

SI. o Consideram-se pessoas de familia, para os cneítos deste artigo,
a esposa, filhos, mãi viuva e irmãs solteiras que vivam sob o mesmo
tecro.

Art. 77. Dentre os mestres do Corpo de Officiaes Marinheiros
serão escolhidos os patrões-mores do respectivo corpo.

Art. 78. Os fieis e escreventes, em igualdade de condições I terão
sempre prefercncia para a admissão no Corpo de Commissarios, desde
quc satisíaçarn as exígcucías do respectivo regulamento.

Art. 79. Dentre os enfermeiros de primeira classe serão escolhidos
o entermeiru-mór e o ajudante do enlcrrnciro-mór do Hospital Central
de Marinha.

CAPITULO V

DAS PE:-\AS

Art. 80. Os officiaes do Corpo de Infe riores da Armada ficam su
jeitos ás penas dos Códigos Penal e Disciplinar da Armada, que se
acham em vigor.

Art. f31. O fiel reputado ou accusado de deshonesto será ímrnc
diatamente suspenso; proceder-se-lia a inquérito policial militar para se
conhecer da proccdencía da accusação,
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§ 1. o Durante a suspensão perceberá somente o soldo, revertendo a
graüücação em favor da praça que o substituir.

~ 4. o Si, porém, tal' .julgado innocente e absolvido, ser-lhe-lia res
tituida a gratificação coarctada.

CAPITULO VI

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 82. Os oíficiaes inferiores, quando se conservarem mais de
dons annos afastados do serviço, por motivo de molestia, ou mais de
um anuo por qualquer outro motivo, perderão seus logares nos re
spectivos quadros.

Art. 83 Nas inspcctorias competentes haverá um livro mestre, es
cripturado de modo identico ao dos officiaes da Armada, em que serão
notadas todas as occurrencias da vida militar dos officiaes inferiores.

Art. 84. As autoridades sob cujas ordens servirem osoffícíaes in
feriores darão parte semestralmente (em janeiro e julho) ás Iuspectorias
competentes, da conducta, moralidade e aptidão profissional dos mesmos
i nferiores.

Art. 85. O tempo de licenças, por motivo de molestias, obtidas
dentro de um anno , qualquer que tenha sido o prazo de sua duração,
será contado, para os effeitos dos vencimentos, riddícionando-se os dif
ferentes períodos das licenças.

Art. 86. Não se contará como tempo de serviço o tempo de prisão
em virtude de sentença, nem tão pouco o tempo da licença excedendo a
10 mezes CQJ cada quinquenmo.:

Art. 87. Os officiaes marinheiros 'nunca farão o seu primeiro em
barque nas flotilhas, nem deverão nellas permanecer mais de dous annos.

Art. 88. Nilo poderão ser nomeados para empregos de terra os
ofliciaes marinheiros que contarem menos de tres annos de embarque em
navio armado, sendo pelo menos um em viagem.

Art. 89. As contas de officiaes marinheiros que tiverem a seu cargo
obiectos da Fazenda Nacional, continuarão a ser reguladas e prestadas
pelo modo indicado 110 decreto n. 4.54'2 A, de 30 de julho de 1870.

Art. 90. Os navios desarmados ou na reserva não terão artífices
nem enfermeiros em sua lotação.

Art. 9I. A ferramenta de que carecerem os artífices para a exe
cução de trabalhos a bordo serão fornecidos pelo Estado, precedendo
relação organizada por bordo e approvnda pelo estado-maior. Taes fer
ramentas são entregues aos responsáveis mediante as garantias e cau
telas de que trata o art. 30 do regulamento annexo ao decreto numero
4·54" A, de 30 de julho de 1870.

CAPITULO VII

DISPOSIÇÕES TRANSITaRIAS

Art. 92. Os actuaes quadros de serralheiros e caldeireiros ficam ex
tinctos pela tórma estabelecida no art. JOI.
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Art. 93. Logo que entrar em vigor o presente regulamento, 50
guardiães existentes passarão para as secções de ajudantes artilheiros,
torpedistas e timoneiros pelo modo. indicado nos arts. 95 e 96, e seus
paragraphos, ficando assim cxtincto o actual quadro de guardiães.

Art. 94. Para os effeitos da admissão e das promoções no quadro
de offíciaes marinheiros, a Inspectoria de Marinha fará, em seguida á
publicação deste regulamento, a classificação dos actuaes officiaes mari
nheiros por tres secções - de artilharia, torpedos e timoneria; cabendo
6 mestres, [5 contra-mestres e 30 guardiães á primeira; 4 mestres,
10 contra-mestres e 20 guardiães á segunda; e 2 mestres, 5 contra
mestres e 10 guardiães á ultima.

Art. 95. A classificação do artigo anterior respeitará a antiguidade
dos officiaes marinheiros do quadro actual e obedecerá aos seguintes
preceitos:

§ 1.0 Os tres primeiros officiaes marinheirosde cada posto do quadro
actual serão os chefes das secções acima indicadas (artilharia, torpedos
e timonerla), nos postos correspondentes.

§ 2. 0 Os tres officiaes marinheiros seguintes, em cada posto do
quadro actual, irão occupar o n. 2 das referidas secções nos postos cor
respondentes.

§ 3.° Proseguírá a classificação nas secções de artilharia e torpedos
quando a de timoneiros estiver completa; e na de artilharia, quando
preenchida a secção dos torpedistas.

Paragrapho unico. Aos ajudantes que possuam o curso de uma das
tres escolas profissionaes de artilharia, torpedos ou timoneria, e aos
que obtenham approvação 110 exame de sufficiencía a que se refere o
artigo seguinte, será concedida transferencia, por troca, para a respe
ctiva secção. mediante requerimento dos interessados.

Art. 96, Ao ajudante oriundo do extincto quadro de guardiães
que requerer, poderá o ministro conceder, na época .maís convenieute,
a prestação de um exame de sufIiciencia em qualquer das tres especiali
dades, de artilharia, torpedos e timoneria telegraphica, regulado pelo
programma de ensino da respectiva escola profissional.

Art. 97. São considerados como condição de merecimento para as
promoções os serviços que os ajudantes provenientes do quadro de
guardiães prestarem com zelo reconhecido nas especialidades em que
forem classificados, bem assim o curso de suas especialidades ou o
exame.de sufficiencia de que trata o artigo anterior.

Art. 98. A Inspectoria de Marinha proporá ao ministro as modi
ficações. a introduzir nos uniformes dos mestres, de accordo com o
disposto no art. 20 do presente regulamento, e igualmente os distin
ctivos de cada especialidade que devem ser usados pelos ajudantes de
cursos ou com exame de sufficiencia a que se refere o art. 95.

Art. 99. A extincção dos quadros de serralheiros e caldeireiros será
gradual, deixando o Governo de preencher as vagas que occorrerem.

Paragrapho nníco , A pedido dos interessados poderá o ministro,
quando julgar conveniente, conceder a passagem dos actuaes serra
lheiros e caldereiros para outros quadros da Armada, de serviços e
vantagens semelhantes, desde que satisfaçam ás exígenclas dos respe
ctivos regulamentos.
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Art. 100. Os candidatos aos quadros do Corpo de Officiaes Infe
ríores approvados no ultimo concurso de admissão para cada quadro
na vigencia do regulamento de 14 de março de 1899, que não forem
nomeados até a abertura do primeiro concurso após a publicação deste
regulamento, só o serão depois satisfazendo as condições neste esti
puladas.

Art. ror • As disposições deste regulamento poderão ser alteradas
dentro do primeiro anno de execução afim de se adaptarem as provi
dencias que a pratica tiver aconselhado.

Art. 102. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1909'- Alexandrino Faria de

Alencar.

Tabella de vencimentos do pessoal do Corpo de omcíees
Inferiores

CLASSES GRADUAÇÕES SOLDOS
GRATI-

FICAÇÕES

Mestre ................ - ! 10$000 200$000

Contra-m e s t r e de I"
classe. " ..~' ......... Sargento ajudante .... [00$000 150$000

Centra-m e s t r e de o"
classe ............... 10 sargento... , .. '" 90$000 110$000

Escreventes, fieis, enter-
melros e artifices de
la classe............• I" sargento....•. , , .. 9°$000 140$000

Escreventes, fieis, enfer -
meiros e artiflces de
~lt. classe........ .... 2° sargento.......... 80$000 110$000

-

Observações

t ." As gratificações comprehendidas nesta tabella referem-se ás com
missões de terra e de embarques em navios desarmados, da reserva Ou
em fabrico.

2." Continuam em vigor as porcentagens de que tratam os ns. I e 2
da lei n. 304, de IO de outubro de 1895.
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3.(1, Os officiacs inferiores quando embarcados em navios estacio
nados Ou em viagem em aguas estrangeiras perceberão, além do soldo
e da gratificação em navios de guerra em viagem na República, a gra
tificação marcada na tabella 11. 28 do decreto n.389. de 13 de junho
de 1891, de acc6rdo com as respectivas graduações.

4·" Os ofliciacs inferiores que servirem nas flotílhas ou nos estabe
lccimentos de Marinha nos Estados de Mattc Grosso, Amazonas e
Pará, perceberão 1 além dos vencimentos fixados nesta tabella e na se
gunda observação, as gratftícaçces estabelecidas na tabella n. 28 do
decreto n. '389, de '3 de junho de 1891, de accórdo com as respectivas
graduações e considerado sempre cama servindo em navio de guerra.

5·" Os officiaes do Corpo de Officiaes Inferiores embarcados nos
navios a que se refere a primeira observação e os que servirem nos
corpos, repartições e estabelecimentos de Marinha, terão direito a uma
ração diária em genero ou a um quantitativo equivalente.

ô.eQuando em viagem de ida e volta em transporte de guerra ou
em navio de commercio, os ofliciaes inferiores soffrerão o desconto de
40 % na menor g'ratificacão ele embarque.

7·1< A gratificação a que se refere a sexta observação é a de em
barque em navios de guerra ou transportes armados.

8.a São applicaveís aO:5 offlciaes inferiores da Armada as disposições
constantes da décima terceira observação das tabellas ele vencimentos
annexas ao decreto n , 389, de 13 de junho de r8gI, continuando em
vigor todas as vantagens e concessões que lhes caibam em virtude das
mesmas tabellas e observações e que não estiverem em desaccórdo com
as disposições deste regulamento.

Rio de ~aneiro, 9 de dezembro de 1909,- Alexandriuo Paria de
Alencar.

DECRETO N. 7.7IO-DE 9 DE llEZlmmw DE 1909

Abre ao xtíntstcrío da Mar-inha o credito do 300:000$ para entregar ao Club Naval,

a titulo de auxilio para a construcção de um ptcdin lia Avenida Central.

O Presidente da Re"pllblica dos Estados Unidos do Brazil
resolve:

Usando da autorização contida no decreto legislativo n, 2.171,
de 9 do corrente, abrir ao Ministerio da Marinha o credito de
300:000$, para entregar ao Club Naval a titulo de auxilio para a
construcção de um predio na Avenida, Central.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1909, 88' da Indepeudencia
e 21 0 da Republica.

NILO PEÇANHA.

Alexandrino Faria de Alencar.
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DECRETO N. 7.713 - DE 9 DE DEZEMnRo DE 1909

1069

NILO PEÇANJIA.

Esmeraldino O. 1~ Bandeira,

Abre ao Mínísterfo da Merinnc o credito de 200:000S para acqúisição de embar

cações destinadas ao soccorro mantímo.

O Presidente da República, usando da autorização contida no
art. 12, lettraa, da lei n. 1.841, de. 31 de dezembro de 19°7, revi
gorado na lei n, 2.05o, de 31 de dezembro de 1908, art. 10, n. I,

resolve abrir ao Ministerio da Marinha o credito de 200: ecos,
para acquisiçáo de embarcações destinadas ao soccorro maritimo.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1909, 88' da Iudependen
cia e 21' da República.

NILO PEÇANHA..

Alevandrino Faria de Alencar.

DECRETO N. 7.714 - DE 9 DE DEZEMBRO llE 1909

Abre ao Mírusterto da justiça e Negocies Interiores o credito de 9:720$163,supplc

mcntarà.verbn 6:>. do art. 20 da lei n. 2.050, oc gr ele dezembro ele 1<)08.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando d~ autorização concedida pelo Decreto Legistativo li. 2.176,
desta dala, resolve abrir ao MiDl8terio da Justiça e Negócios In
teriores o credito de 9:720$163, supplementar á verba 6a do
art. 2° da lei n , 2.050, de 31 de dezembro de 1908, sendo na
consignação - Pessoal - I :094$163 para pagamento, a partir de
20 de setembro ultimo, do augmento dos vencimentos 1 inclusive
a gratificação addicional, do director da Secretaria do Senado
Federal; de 3:000$, para pagamento dos vencimentos com que
foi dispensado do serviço o official .da mesma Secretaria, Aristides
dos Passos Costa, a partir de I de outubro ultimo; e de 376$, para
pagamento da gratificação addícional de 15 %, apartir de 27 de
setembro deste anno, ao official da Citada Secretaria, Benevenuto
dos Santos Pereira; e na sub-consignação-c-Eveutuaes-e-da consi
signação - Material - 5: 250$, para pagamento do serviço de
coordenação dos elementos precisos para publicação dos Annaes
do Senado, dos annos de 1827 a 1860.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1909, 88' da Indepen
dcncia e 21° da Republica.
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DECRETO N. 7-7'5-DE 9 DE DEZEMBRO DE '909

Abre ao Ministerio da Justiça c Negocias Interiores o credito especial de 3:6ooS9Ó9
para pagamento de subsidies que deixou de receber jose Paes de Carvalho.

O Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°,
do regulamento approvado pelo decreto n. 2 ,409, de 23 de de
zembro de ,896, resolve, á vista do art. 8' da lei n. 1.841, de 3' de
dezembro de '9°7, revigorado pelo art. 6° da lei n. 2.050, de 3' de
dezembro de '908, abrir ao Ministerio da justiça e Negocias Inte
riores o credito especial de 3:6oo$QÓ9, para pagamento da diffe
rença entre quantia recebida e aquella a que tinha direito de 15 de
junho a '4 de julho de '89', e dos subsidias relativos ao periodo
de ,6 de outubro a 3 de novembro daquelle anno, que deixou de
receber Jose Paes de Carvalho na qualidade de Senador pelo
Estado do Pará.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de '909, 88° da Independencia
e 2,0 da Republiea.

NILO PEÇANlIA.

Esmeraldino O. 1: Bandeira.

DECRETO N. 70716-DE 9 DE DEZE.lBRO DE '909

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocies Interiores o credito especial de 6:525$
para pagamento de -ajudas de custo e de subsidias que deixou de receber
Caetano Manoel de Faria Albuquerque.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
tendo ouvido °Tribunal de Contas nos termos do art. 70, § 5°, do
regulamento approvado pelo decreto no 2 o409, de 23 de dezembro
de 1896, resolve á vista do artg. 8' da lei n. 1.84', de 3' de de"
zembro de '907, revigorado pelo art. 6° da lei n. 2.050, de :31 de
dezembro de 1908, abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios In
teriores o credito especial de 6:525$, para pagamento das ajudas de
custo de 1891 e 1892 e dos subsidias, relativos aos periodos de 16
de outubro a 3 de novembro e de 18 a 3' de dezembro de 1891 e
de I a 22 de janeiro de ]892, que deixou de receber Caetano Manoel
de Faria Albuquerque, como Deputado Federal pelo Estado de
Matto Grosso o

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de '909, 88' da Independencia
e 21° da Republica.

N'LQ PEÇANHAo

Esmeraldino O. T. Bandeira.
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DECRETO N. 7.717-DE 9 DE DEZEMBRO DE 19J9

t07!

Abre ao Mínístcrío da justíca e Negocios Interiores o credito especial de I :425$

para pagamento de subsidies que deixou de receber Francisco de Paula

Rodrigues Alves.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do
regulamento approvado pelo decreto n. 2,409, de 23 de dezembro
de 1S96, resolve, á vista do art. 8' da lei n. 1.841, de 31 de de
zembro de 1907, revigorado pelo art. 6' da lei n. 2.050, de 31 de
dezembro de 1908, abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias Inte
riores o credito especial de I :425$ para pagamento dos subsidias
que Francisco de Paula Rodrigues Alves deixou de receber, de 16
de outubro a 3 de novembro de 1891, na qnalidade de Deputado
Federal pelo Estado de S. Paulo.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 19J9, 88° da Independencia
e 21' da Republica.

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino O. T. Bandeira.

DECRETO N. 7.718 ~ DE 9 DE I)EZEMBRO DE 19J9

Abre ao Ministerio da justíça e Negocias Interiores o credito especial de 3:539S520
para pagamento de subsidias que deixou de receber Virgilio Climaco Da
maaío.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 7°, § 5°,
do regulamento approvado pelo decreto n. 2-{09, de 23 de de
zembro de 1896, resolve, á vista do art. 8' da lei n. 1841, de 31 de
dezembro de 1907, revigorado pelo arl. 6° da lei n. 2.050, de 31
de dezembro de 1908, abrir ao Ministerio da justiça e Negocias
Interiores o credito especial de 3:539$520 para pagamento dos
subsidios que, na qualidade de Senador pelo Estado da Bahia,
deixou de receber, de 16 de outubro a 3 de novembro de 1891 e
de 25 a 28 de fevereiro de 1902, e bem assim da differença entre a
quantia que recebeu e a que devia ter recebido, no período de 15 de
junho a 14 de julho de 1891, o Dr. Virgílio Climaco Damazio.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1909, 88° da Independencia
e 21° da Repnblica.

NILO PEÇANIiA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.



1072 ACT08 DO PO))E1l EXECUTIVO

DECRETO N. 7.719- DE 9 DE DEZEMBRO DE 1909

Abre ao Ministcrío da Justiça c Negocies Interiores o credito especial de 5:3::lSS

para pagamento de subsidias que deixou de receber monscnbor Alberto Jose

Gonçalves.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do
regulamento approvado pelo decreto n. ~:L409J de 23 de dezembro
de 1896, resolve, á vista do art. 80 da lei n. 1.341, de 31 de de
zembro de 1907, revigorado pelo art. 6° da lei n. 2.050, de 31 de
dezembro de 1908, abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias
Interiores o credito especial de 5:3:25$ para pagamento de subsi
dias que, nos períodos .de 2.S de novembro a 30 de dezembro de
1895 e de 5 de maio a I I de junho de 1897, deixou de receber
monsenhor Alberto José Gonçalves, como Senador pelo Estado
do Paraná.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1909, 88' da Independencia
e 21' da Republita.

NILO PEÇA~lIA.

Esmeraldino O. T. Bandeira.

DECRETO N. 7.720 - DE 9 DE DEZE)lnRO DE 1909

Abre ao Mtntsterto da Justiça e Negocias Iutcnores o credito especial de 22:800$,

para pagamento de subskÚos que dcixurnm de receber joaqutm Duarte Mur 

tinho , tcrancísco de l)aula Arcctto , Francisco de Paula Ottvcíra Guimarães

Aristides Ccsar Lspinctn zama , José Aug-usto _de Freitas, Francisco Coelho
Duarte Badaro, Antonio Affonso Lamounior Godotrcdo, Antonio Olyntho dos

Santos Pires, Carlos Augusto Garcia Ferreira, Ccsarto da Motta Junior,

Henrique Alves de Carvan,o, Muuoul Bernardino da Costa Rodrigues, Jose

Gonçalves Viriato de Medeiros, Marcíauc i\. Botelho de Magathães , Pclis

bcllo Firmo de Oliveira Freire c Manoel Ignac!o üetrorr vtcíra.

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°,
do reculamento approvado pelo decreto n, 2.409, de 23 de de
zembr~ de 18961 resolve, á vista do .art. 8" da lei n. 1.841, de 31
de dezembro de 1907, revigorado pelo art. 60 da lei n. 2.°50, de
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31 de dezembro de 1908, abrir ao Ministerio dajustiça e Negócios
Interiores ° credito especial de 22:800$ pura pagamento dos sub-·
sidios que deixaram de receber Joaquim Duarte Murtinho, Fran
cisco de Paula Argollo, Francisco de Paula Oliveira Guimarães,
Aristides Cesar Espinola Zama, José Augusto de Freitas, Francisco
Coelho Duarte Badaró, Antonio Alfonso Lamounier Godofredo,
Antonio Olyutho dos Santos Pires, Carlos Augusto Garcia Fer
reira, Ccsario da Motta Junior, Henrique Alves de Carvalho, Ma
noel Bernardino da Costa Rodrigues, José Gonçalves Viriato de
Medeiros, Marciano A. Botelho de Magalhães, Felisbello Firmo
de Oliveira Freire e Manoel Iguacio Bc1fort Vieira, no periodo de
16 de outubro a 3 de novembro de r89 I, e na razão de 1A25$ a cada
um, o primeiro COlllO Senador pelo Estado de Matto-Grosso e os
outros na qualidade de Deputados Federaes, sendo os quatro pri
meiros pelo Estado da Bahia) os tres immediatos pelo de Minas,
Geraes e os dous immcdiatamcnte após pelo de S. Paulo, os dons
que se lhes seguem pelo do Maranhão e os demais, respectivamente,
pelos Estados do Rio de Janeiro, Paraná, Sergipe e Amazonas.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de '909, 88' da Indepcndeucia
e 2 I' da República.

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

SI. Presidente da Republica-O decreto 11. 7.501, de (2

de agosto do corrente anno, expedido para ser utilizada a autori
zação constante da lei TI. 1.606, de 29 de dezembro de 1906, dispoz
sobre as medidas provisórias consideradas necessárias para a in
stallacâo do Ministerio da Agricultura, Industria e Cornmercio.

Com esse intuito foi dada á respectiva Secretaria de Estado a'
organização que pareceu adequada ao preparo dos trabalhos iudis
pensáveis, para que o Governo ficasse habilitado a apreciar a efli
caeia das funcçóes' dos varias departamentos em que foram dis
tribuidos. os serviços relativos á agricultura, á industria c ao
COIl1ll1CrClO.

Considerando, porém, opportuno constituir definitivamente o
centro pata onde devem convergir todos os resultados procedentes
do conjuncto desses serviços, tenho a honra de apresentar a
V. Ex. o projecto de organização da Secretaria de Estado do Mi
nisterio a meu cargo) de nccórdo COm os princípios que serviram
de base á crcaçáo deste ramo da administracâo publica, consubstau
dados na citada lei n. 1.606, de 29 de dezembro de 1906.

Puder Executivo 1909- - VaI. a, os
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Nesta conformidade e observando as disposições contidas no
decreto legislativo n. 2.°92, de 3' de agosto ultimo, ficará a Se
cretaria de Estado deste ministeno dividida em duas directorias sob
as denominações de Dircctoria Geral de Agricultura e Industria
e Animal e Directoria Geral de Industria e Commcrcio. Cada uma
dessas divisões terá a seu cargo o desempenho dos trabalhos
concernentes aos assumptos que lhe sáo peculiares, mediante a
discriminação traçada pela citada lei e com as ampliações deterrni ..
nadas, não só pela creaçáo posterior de serviços, sinão tambem
pelo programma a que deve obedecer, em Seu desenvolvimento,
este ministerio.

Por esta f6rma julgo ter dado á Secretaria de Estado organi
zação correspondente aos fins para que foi creado o Ministério da
Agricultura, Industria e Commercio , collocando-a em condições
compatíveis com as exigencias do seu regular funccionamento.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de '909'- Rodolpho Mi
randa.

DECRETO N. 7.721 -DE 9 DE DEZE,[B[(Q DE '909

Crêa mais uma brigãda de infantaria c uma de cavauaría de guardas nacíouacs

na comarca de S. João do Piauhy, llO Estndo do Piauhy ,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto [1. 43', dc '4 de dezembro de 1896, de
creta:

Artigo unico , Ficam creadas na Guarda Nacional da comarca
de S. João do Pianhy, no Estado do Piauhy, mais nma brigada de
infantaria, com a designação de soa, a qual se constituirá de tres
batalhões do serviço activo, ns. 148, 149 e IS0, e um do da reserva)
sob n. $0, e uma de cavallaria, com a designado de 14\ a qual se
constituirá de dous regimentos, ns. 27 e 28,' que se organizarão
com os guardas qualificados nos districtos da referida comarca j
revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, o de dezembro de '909, 88"da Independencia
e 21' da República.

N,LO PEÇANHA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.
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DECRETO N. 7.722 - DE 9 DF. DEZE>mRO DE 1909

Crôa mais duas brigadas de: infantaria de guarda,'; nacíonacs na comarca de

rnumnrncs, lIO Estudo do Marunhào ,

O Presideutc da Republiea dos Estados Unidos do Brazil, para
execução do decreto li. 4311 de 14 de dezembro de 1896, decreta:

Artigo uníco. Ficam creadas na Guarda Nacional da comarca
de Guimarães, no Estado do Maranhão, mais duas brigadas de in
fantaria, com as designações de 46a c 473 , que se comporão dos ba
talhões do serviço activo ns. 136, 137 138, 139, 140 e ql c dos da
reserva ns. 4f.? c .47, os quae.s se orgauizaráo com os guardas quali
ficados nos .dlstnctos da mesma comarca; revogadas as disposições
em contrano.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1909, 88' da Independencia
e 21' da República.

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 7.723 - m: 9 DE DEzE'mRO DE 1909

Crêa mais uma bngudu de infun taria de guardas uacíonacs na comarca do Brejo

no Estado do Murnnhão.

Bandeira.

NILO PEÇANIIA.

Olympio de TorresEsmeraldino

O Presidente da República dos Estados Unidos do' Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 18g6, de
ereta:

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca do
Brejo, no Estado do Maranhão, mais uma brigada de infantaria,
com a designação de 48', a qual se constituirá de tres batalhões do
serviço activo, 118. 142, 143 e 144, e um do da reserva, sob n. 48,
que se organizarão com os guardas qualificados nos districtos da re
ferida comarca; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de '9°9, 88' da Independencia
e 21' da República.
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DECRETO N. 7.724- DE 9 DE DEZEMBRO DE '909

Creu mais urna brig-ada de infantaria de guardas nactonacs na comarca de

Amargose , no Estado da Bahia

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
para-execução do decreto n. 43', de '4 de dezembro de 1896, de
ereta:

Artigo uníco. Fica creada na Guarda Nacional da comarca de
Amargosa, no Estado da Bahia) mais urna brigada de infantaria,
com a designação de 18Ia, a qual se constituirá de tres batalhões
do serviço activo, us. 541, 542 e 543, e U111 da reserva, sob n. 181,
que se organizarão com os guardas qualificados TIOS districtos da
referida comarca; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Jaueiro, 9 de dezembro de '909, 88' da Indcpcndencia
e 21 0 da RepubIiea.

NILO PEÇANHA.

Esmeroldino Olympio de Torres Bandeira.

Crõc mais uma bdgadil de infantaria e uma de cavnnana de guardas nacíouac s

na comarca de Lavras Diuman tinas , no Estado da Bahia

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto u. 4311 de 14 ele dezembro de 1896, de
creta :

Artigo uuico. Ficam crcadas na Guarda Nacional da comarca
~le Lavras Diamantinas, 110 Estado da Bahia , mais uma brigada de
mfantan~ ~ l~ma de cavallaría, esta com a, designação de 91\ que
se consunurá de dons rcgunentos, ns. 181 e 182, e aquella C0111 a
de 18Q'l., que se constituirá de tres batalhões do serviço activo,
ns. 544, 545 e 546, c um do da reserva, sob n. 182, que se orgam-
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zaráo com os guardas qualificados nos districtos da referida co
marca; revogadas as disposições. em contrario.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 19°9,88' da Independencia
e 21' da Repnbliea.

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 7.726 - DE 9 DE flEZE'lnRO DE 1909

Crêa mais uma brigada de cavallana de guardas nacionnos 11<1. comarca da capital

do Estado da Bahia.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 431, de 24 de dezembro de 1896, de
creta:

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca da
capital do Estado da Bahia, mais uma brigada de cavallaria, com a
design~çâo de 92\ a qual se constituirá de dous regimentos, sob
ns. 183 e 184, que se organizarão com os guardas qualificados nos
districtos da referida comarca; revogadas as disposições em con
traria.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1909, 88' da Independencia
e ZI' da Republica.

NILO PEçM,mA.

Esmeraldino Olympio de- Torres' Bandeira.
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DECRETO N. 7,727 - DE 9 DE DEZEMBRO DE J 909

Approvn o regulamento da Secretaria de Estado dos Negócios da Agrtcunura,
Indusnia e C0ll1111Cl"cio

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, usando da
autorização constante da lei n. 1606, de 29 de dezembro de iccó.decreta :

Artíao uuico. Fica approvado o regulamento para a Secretaria de
Estado dos Negocies da Agricultura, Industria e Commercio, assignado
pelo respectivo ministro de Estado e que acompanha este decreto.

Rio de janeiro, 9 de dezembro de 1909, 88° da Independencia e 21°
da República.

NILO PEÇANHA.

Rodolpho Nogueira da Rocha ..lIiranda.

Tabella dos vencímentos que competem aos fuuccionar-los da Se
cretaria de Estado da Agricultura, Industria e Commer'cío,
a que se refere o art. 33 deste regulamento.

o
o ,~

o Q o-
-e ~

~c;

"ei FUNCCIQ>iARIQS ~,

" TOTAL"' '"P Q ~ o
7. o: <: w

o c:
o-

2 Dírectorcs gemes....... 12:000$ 6:000$ 13:000$ 36 ;000$0 0 0
6 Directores de secção .... 3:000$ 4:000$ 12 :000$ 72:000$000

~
Primeiros officiaes...... 6:400$ 3:20 0$ 9: 600$ 67: 200$000
Segundos offlciaes...... 4: 300$ 3:400$ 7:200~ 57:600$000

15 Terceiros officiaes .•.... 3:600~ 1:300$ 5:4°0 81:000$000
1 Porteiro............... 4: 000 2:000$ 6:000$ 6:000$000
1 Ajudante de porteiro ... 3:400$ 1:200$ 3: 600$ 3:600$000

4 Continuas ............. 1:600$ 300$ 2:400$ 9: 600$000

4 Correios............... 1:600$ 800$ 2:400$ 9: 600$000
-
43 342:600$000

o secretario, os officiaes e auxiliares de gabinete perceberão os
vencimentos que lhes forem marcados pelo ministro.
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Os correios terão uma gratificação annual de 300$ para fardamento,
e a diaria de 1$ quando em serviço.

Os continuos perceberão, além dos vencimentos da tabella, a grati
ficação annuaI de 50$000.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1909,- Rodolpko Miranda.

Regulalnento a que se ret'"ere o cãecr-e.t.o
n. 7.~.27!l desta data

CAPITULO I

ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA

Art. L° A Secretaria de Estado dos Negocies da Agricultura, In
dustria c Commercio é dividida em duas directorias gemes:

Dírectoría Geral de Agricultura e Industria Animal e Directoria
Geral de Industria e Commercio.

Art. 2. 0 A Directoria Geral de Agricultura e Industria Animal
terá:

I director geral;
3 directores de secção;
4 10 1 officiaes;
4 2°S officiaes ;
8 3?s officiaes ;
r contínuo.
Art. 3,0 A Directoría Geral de Indústria c Commerclo terá:
I dircctor geral;
3 directores de secção;
3 rGS ofliciacs;
4 '2G

" offíciaes j
7 3°' officiaes;
I continuo.
Paragrapho unico. Além desse pessoal terá a Secretaria :
I porteiro;
I ajudante de porteiro ;
2 continuas;
4 correios.

CAPITULO II

TRABALHOS COlImUNs Ás DIRECTORIAS GERAES

Art. 4. 0 Incumbe a cada uma das directorias gemes:

§ I.G O registro da entrada de todos os papeis.
§ 2,G O registro por extracto dos negocias, com indicação do pro

cesso que forem seguindo e das decisões que tiverem.
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§ 3.o A organização do quadro dos empregados e de seus venci
mentos, COIll as observações relativas ao exercício e procedimento de
cada um delles.

§ 4.° A organização das bases para o orçamento e tabellade dis-
tribuição dos creditas abertos par~ os diversos serviço:,;., .

§ 5.° Os trabalhos preparatonos para a abertura dos creditas extra
ordinários.

§ 6/' As certidões.
S7. o O indice das leis e decisões do Governo.

CAPITULO 1II

DOS TRABALHOS ESPECIAES A CADA DIRECTüRIA GER,\L

Art. 5.° A Dlrectoria Geral de Agricultura e Indústria Animal
constará de tres secções;

L A r(1. secção terá a seu cargo os seguintes assumptos:
§ 1.0 Ensino agrícola, estações agronorntcas, mecanica ag-icola,

campos de experimentação, institutos de biologia agrícola c inspecçâo
agrícola.

§ 2.° Dircctoria Geral do Serviço de Povoamento, Hospedaria de
Immígrantcs da Ilha das Flores, catcchesc e civilização dos indios.

§ 3.° Terras publicas, registro das terras possuídas e legitimação
ou revalidação elas. posses ou concessões feitas, medição, demarcação,
distribuição e venda das terras pertencentes á União e sua separação
das que pertencem ao dominlo particular.

§ 4.° Jardins Botanicos, Museu Nacional, hortos, laboratorios,
distribuição de plantas e sementes, sylvicultura, estações de ccnologia,
vlticultura, pcmolocía e fibricultura.

§ 5.° Dircctoria de Meteorologia e Astronomia.
~ 0.0 Phytopathologia, defesa agrícola, carta agrícola, regula

mentos para importação de plantas e sementes.
§ 7.° Hydraulica agricola, irrigação, drenagem, construcções

ruraes.
§ 8.° Estatistica, informações sobre producção e consumo, mercados

internos e externos, exportação e importação, previsões de colheitas,
movimento das safras, saldos, stocks, zonas c áreas de producçâo, coeffi
cientes por hectares de terreno, carta agrologica, processos de cultura,
conservação dos productos agricolas, informações sobre a producção
agrícola nacional c estrangeira.

§ 9.0 Legislação rural e agrícola, estatística agrícola, estudos scíen
tificos com o fim de promover o progresso da agricultura, congressos,
conferencias, concursos e comidos agrícolas, sociedades de agricultura,
syndicatos e cooperativas, bancos, caixas de credito agrícola e com
panhias para explorações agrícolas no paiz.

S lO. Informações, propaganda e divulgação de tudo quanto in
teressar á agricultura no interioreno exterior.
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Il , A '2'" secção terá a seu cargo os seguintes assumptos:
§ 1.0 Indústria animal, escolas de vetermaria, de zootechnia e de

lacticinios, Posto Zootcchnlco Central, estações zoológicas, entomo
Iogia, protecção contra as epiaootíae.Tmportacao de animaes reprodu
ctores com o auxilio do Governo Federal, estudo cULS questões refe
rentes á criação dos auimacs domésticos e ao melhoramento das diffe
rentes raças, divulgação entre os criadores dos methodos zootcchuicos
mais aperfeiçoados e adaptaveis ao paiz, hygiene dos animaes domes
ticos, estudos sobre a alimentação do gado, cultura c analyses de for
ragens, estudo e vulg-arização dos modernos processos da indústria de
lacticínios.

§ '2. o Registro genealógico dos animaes importados e nascidos
110 paiz, inspecção sanitária dos anirnaes, serviço veterinário, combate
ás epízootias, regulamento sanltario para importação, exportação 8
transporte de gado, marcas e signacs.

S 3. o Concursos de anlmnes, exposição de Iacticinios, congressos,
conferencias, sociedades, syndícatos, cooperativas relativas á pecuat'ia e
á industría de lacticinios, dados, informações, propag-anda e divul
gação e estatistica ,

S 4. o Registro de lavradores, criadores e profissionaes de indus
trias connexas.

UI. A 3fJ. secção terá a seu cargo os seguintes assumptos :
§ 1. o Organização do orçamento geral do Mínisterío e da tabella

explicativa da distribuição dos creditos para os differentes serviços.
§ '2. o Abertura de credites.
§8,"3. o Escripturação e classificação de todas as ôespezas autorizadas

e eüectuadas.
S 4. o Demonstração do estado das verbas orçamentarias.
S 5· o Exame e processo de todas as contas e tolhas, quer rela

tivas á. Secretaria de Estado, quer às repartições subordinadas ao Mí
nisterio ; outrosim, o preparo, a redacção e a expedição Ele todas as
ordens de pagamento, adeantameutos, restituição ou recebimento, no
'Tl.esouro, de quaesquer quantias.

§ 6. o Verificação e fiscalização das contas, cujo conhecimento
couber á Secretaria de Estado.

§ 7. o Preparo das bases e a redacção dos contrac-os.
Art. 6. o A Directoria Geral de Indústria e .Commercio constará

de tres secções :
L A r;). secção terá a seu cargo os seguintes assumptos:
S 1. 0 Mineração e leg-islação respectiva, explorações e serviço

geológico, estabelecimentos metallurgícos.
§ 2. o Fabricas de ferro.
~ 3. o Escolas de minas.
S 4. 0 Indústria em geral, indústrias novas, desenvolvimento dos

diversos ramos da indústria, ensino profissional, comprehcndendo os
estabelecimentos. industrlaes, escolas de artifices.

§ 5. o Patentes de Invenção, desenhos e modelos industrlaes.
S 6. o Conservação e reconstituição das florestas e mattas, com

prehendidas as da indústria extractiva, execução dos regulamentos
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concernentes á pesca nos mares territortacs e rios do dominio
federal.

§ 7. o Repartição Geral de Estatística.
8 8. 0 Serviço de Publicação e Biblíotheca.
Il . A 2lL secção terá a seu cargo Os serviços concernentes ao com

mercío.
SI. o O preparo de tratados de commercio e navegação.
§ 2. o camaras de commcrcio, associações e bolsas de corretores

sociedades anonymas.
§ 3. 0 Exposições industriaes c commerciaes, nacionaes e inter

nacionaes ,
§ 4.° Juntas cornrncrciaes, marcas de fabrica e de commercio.
§ 5. o Ensino profissional, academias de commercíoe museus com

mercíees.
6.° Regimcn dos pesos e medidas.
§ 7. o Estudo cconorntco das vias férreas em suas relações com a

agricultura em todos os Estados, estradas de rodagem, custo dos trans
portes, acondicionamento, embalagem, seguros, fretes e tarifas.

§ 8. 0 Serviço de Propaganda e Expansão Economica.
lII. A .3a secção terá a seu cargo:
~ I . o O expediente sobre nomeações, promoções, demissões, li

tenças, aposentadorias e montepio dos funcconarios do Ministerio e
as respectivas communícacões e escripturaçâo,

§ 2. o O registro de nomeação do pessoal do Ministerio, o assen
tamento das observações relativas ao tempo de serviço de cada fun
ccíonario e referencia dos factos que interessarem á fé de officfo de cada
um, á vista dos documentos pelos mesmos apresentados.

,~ 3. ° O archivo geral da Secretaria de Estado e as certidões de
papeis findos.

§ 4. ° O assentamento dos propriosnacionaea acargo do Ministério..
Art. 7. o O director geral da Industria exercerá todas as attrt

buições conferidas ao director geral de Contabilidade do Thesouro
Federal pelo art. B'\ §s r", 3°,4°,50} e 47, do decreto-no 942 A, de 30
de outubro de 1890, relativo ao Montepio.

CAPITULO IV

GABINETE no MINISTRO

Art. 8. ° O ministro designará, por aviso, para os trabalhos do
seu gabinete, um funccionario de sua confiança, tirado das repartições
do Ministerio 011 estranho a ellas, com a denomiuação de" secretario, e
chamará para auxiliares empregados da Secretaria de Estado ou pessoas
estranhas.

Art. 9. ° Ao secretario, que será o chefe do gabinete, incumbe,
auxiliado pelos demais funccionarios :

§ 1°. Receber e enviar ás respectivas directorias geraes todos
os papeis dirigidos ao ministro e que tenham de ser processados TIa
Secretarai.
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§ 2°. Receber das directorias geracs, e fazer chegar á presença
do ministro, os papeis que por elle tiverem de ser despachados.

§ 3°. Providenciar sobre a expedição dos actos que, depois de
assignados pelo ministro, devam ser logo expedidos, fazendo as devidas
communicaçôes.

§ 4°. Transmittír ás directorlas geracs, em nome do ministro,· as
ordens que, á vista da urg'encia, não lhes possam ser comrnunicadas
dircctamente por aquclla autoridade,

§ 5°. Auxiliar o ministro nos trabalhos que este reservar para si.
§ 6°. Dar ao ministro todas as informações que lhe forem ne

cessarias para o despacho das partes em audiencia.
§ 7°. Organizar as pastas para despachos do ministro e do Pre

sidente da Republica.
§ 8" Fazer a correspondcncia epistolar e telegraphica do gabi

nete.
§ 9°. Restituir ás directorias geraes, devidamen te classificados,

Os papeis que ficarem 110 gabinete sem despacho ou assignatura ou
ao novo ministro o registro dos documentos reservados do gabinete.

CAPITULO V

NOJ\mAçÕES, DEmSSÔEs, SUBSTITUIÇÕES E EXERClCIO INTERINO

Art. IO. Serão nomeados por decreto do Presidente da Repu~

blica os directores gemes, os directores de secção, os 101 e 20& offl
ciaes ;"c por portaria do ministro todos os outros funccionarios.

~ lO. A nomeação dos directorcs geraes será de livre escolha do
Governo.

§ 2°. A dos directores de secção será sempre por accesso dentre
os funccionarios de categoria inmediatamente inferior, que tiverem
"dado melhores provas de competencia e zelo.

Art. I 1. A nomeação dos 3°· offíciaes dependera de concurso ou
exame sobre as seguintes materiaes :

I. Callígraphia :
11. Línguas portugucza, franceza e ingleza ;
III. Anthmetica e geometria;
IV. Chorographia e historiá do Brazil :
V. Nocões de direito publico c administrativo;
VI. Rcdacção oíficial,
Art. I:J. Para inscrlpção é necessario que o candidato prove:
L A qualidade de cidadão brazileiro ;
II. Ida.te maior de 18 nnnos ;
III. Bom procedimento;
IV. Capacidade physica.
Art. l3. O conhecimento de uma ou mais matérias de cursos de

agronomia, de historia natural, physica e chimica, engenharia de
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minas, indústria e cornmercio, provado no concurso, a pedido do
interessado no seu requerimento, é também causa de preferencia para
nomeação nos cargos da secretaria,

Art. 14. O concurso constará de provas escripta e oral de cada
uma das matérias cxígídas; excepto as de que tratam os TIS. I e VI
do art. I J, das quaes os candidatos farão apenas prova escripta que
consistirá na rec1acção de um aviso ou officio, cujo objecto será dado
na occastão pelo presidente da commtssão examinadora.

Art. 15. Poderão ser nomeados 30 g officiaes, sem prestação de
concurso, os que occuparem em outras repartições empreg-os de
igual categoria, para os quaes tenham sido nomeados em virtude
de approvação obtida em concurso nas matérias de que trata o
art. I I.

Art. 16. O prazo para o COncurso será de 30 dias, contado da
publicação do edital respectivo.

Art. 17. O concurso se effectuará perante uma cornmissão composta
do director geral da directoria em q,ue se verificar a vaga e de dous a
quatro membros designados pelo ministro.

Art. 18. Nesses concursos serão condições de prefereneia a
apresentação de certificados:

I. De graduações scientlficas ;
II. De exame de outros preparatorios j
Ill , A pratica da dactylo,graphia.

Art. 19. O porteiro, ajudante de porteiro, continuas e correios serão
nomeados por ltvrevescolha do ministro, tendo o ajudante preferencia
para o lagar de porteiro.

Art. 20. A admissão e dispensa dos serventes da Secretaria de Es
tado serão feitas por actos dos directcres geraes ,

Art. 21. Nenhum funccionario jubilado, reformado ou aposentado
podcra ser nomeado para empregos da Secretaria de Estado.

Art. 22" Os directores geraes, dírectores de secção e os ofüclaes c.
mais empregados da Secretaria que tiverem ro ou mais annos de effecti
vo serviço só poderão ser éemittidos no caso de haverem incorrido em
algum crime verificado por processo judiciário ou administrativo.

Art. 23. Serão substituidos em seus impedimentos e faltas:

I. o O dírector geral pelo dírector de secção que o ministro de
signar, ou, em falta de designação, pelo mais antigo que se achar
presente;

2. o Os dírectores de secçãopelo 10 offieial da secção ou por outro
funccionario dessa categoria, de outra secção, que o director geral desi
gnar ;

3. o O porteiro pelo seu ajudante"
Art. '24. Ao substituto caberá além do respectivo vencimento in

tegral, uma gratificação igual á differença entre este e o do lagar sub
stítuido.

Art. 25. O funceionario que exercer interinamente logar vago per
ceberá todos os vencimentos deste, sem accumulaçâo,
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Art. 26. A cada um dos dírectores gemes, que são os chefes das
respectivas dírectorías c aos quacs estão subordinados todos os funccio
narios, compete:

1 . o Distribuir, dirigir e fiscalizar os trabalhos;
2. o Manter e fazer manter, pelos meios a seu alcance, a obscrvan..

cia das ordens em vigor;
3. o Exigir, por despacho assignado lias petições, o preenchimento

elos requisitos e formalidades Jegaes, sem o que não rcmctterão os papeis
á presença do ministro ;

4. 0 Receber directamente as ordens do ministro, que tambem po
derão ser trasmittidas pelo respectivo secretario;

S. o Cumprir as determinações verbaes ou escriptas do ministro ;
6. o Propor ao ministro, verbalmente ou por cscrípto, as providen

cias que julgar convenientes e cousultal-o no que parecer a bem do ser
viço publico;

7. o Crear e rubricar os livros necessários para escripturação, pro
tocollos especiaes e registros da directoria geral;

8. o Designar os funccionarios que deverão auxiliar a secção onera
da por affluencia de trabalhos, podendo removeI-os de uma para outra
quando o exigir o bem do serviço;

9. o Ter sob sua responsabilidade as cifras telegraphicas e a corres
pondencia que por sua natureza não tenha de ser distribuída ás secções.

10. Preparar e fazer preparar os regulamentos e instrucções para
execução das leis e bem assim as instrucções para dírecção, processo,
ordem c couomia dos serviços de sua dircctoria ;

1 I. Apresentar annualmente ao ministro urna synopse dos trabalhos
realizados pelas secções e dos que não tiverem sido feitos em tempo, com
declaração do motivo da demora;

12. Apresentar ao ministro, na época conveniente, o relatório ano
nual dos respectivos trabalhos;

13. Mandar passar por despacho asslgnado, não havendo inconve
niente, as certidões requisitadas, que serão autheticadas pelo director
da secção respectiva;

14. Corresponder-se dircctamente com os chefes de serviços dos
diversos ministérios ;

I5. Assígner, quando não for dirigida aos ministros de Estado, ás
mesas das Cnmaras Legislativas Federacs, ao Supremo Tribunal Ire
deral, aos presidentes e governadores dos Estados c ao prefeito do Dis
trícto Federal a correspondencia feita em nome do ministro, relativa
mente as informações, pareceres c esclarecimentos para instrucção e
decisão dos negocias, e as cornmunicações, recebimentos ou remessa de
papeis;

16. Assiguar instrucções, editaes, declarações e outras publicações
officiaes ;
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17. Conferenciar, sempre que for necessário, com os outros chefes
de serviço j

18. Prestar-lhes ou a quaesquer autoridades, espontaneamente ou
mediante requisição, os esclarecimentos precisos;

19. Dar audicncia todos os dias utcis, em hora previamente a11
nunciada, ás partes que o procurarem parancgocios affcctos á sua di
rectoria ;

20. Dar posse aos chefes das repa rtiçõcs annexas ao ministeria, fa
zendo lavrar c assignar os respectivos termos de promessa;

21. Dar posse a seus subordinados, fazendo lavrar e assig-nar os
respectivos termos de promessa;

22. Impor as penas disciplinares, de conformidade com o capí
tolo X.

23. Assignar a folha dos vencimentos dos funcclonarios de sua
directoria, julgando ou não justificadas as faltas que contarem durante
o rnez, á vista do livro do ponto, e requisitar o respectivo pagamento;

'24. Providenciar sobre as notas que tiverem de ser lançadas no
livro do ponto;

'25. Enviar nnnualmente uma communícaçno ao ministro sobre a
assiduidade dos funccionarios sob sua direcçâo, acompanhada de seu juizo
sobre cada um e dos trabalhos mais importantes que tenham feito;

'26. Rever todo o expediente e lançar o seu - visto - quando não
tiver de dar parecer em todos os papeis que tenham de ser levados á
presença do ministro ;

27. Visar as cópias ou extractos dos actos que tenham de ser pu-
blicados ; , . "

28. Dar licença até 30 dias aos, cmprcgndos, na conformidade do
capitulo VIU;

29. Representar ao ministro sobre irregularidades ou delictos com
metrjdos pelos Iunccionarios, quando a penalidade não caiba em sua al
çada;

30. Ordenar, dentro da. quota distribuída, as despezas COm o ex
pediente e mais objectos necessários, de cujo fornecimento é incumbido
o porteiro;

31. Visitar os estabelecimentos dependentes de sua directoria,
prestando informações ao ministro sobre o que verificar em taes visitas;

32. Exercer quaesquer outras attribuições que lhe couberem por
este regulamento c mais disposições em vigor.

Art. 27. A cada um dos directores de secção, que são os chefes
das respectivas secções, e como taes os unicos responsaveis perante os
directores geraes pelos serviços que por ellas correm, incumbe:

I. o Auxiliar a direccão dos trabalhos segundo as ínstrucções do
dírector geral, distribuindo ao respectivo pessoal os serviços da compc
tenda de cada um;

2. o Dirigir, examinar, fiscalizar e promover todos os trabalhos que
competirem á respectiva secçãoc entrcgal-os ao director geral couve
níentemente informados;

3. o Cumprir e fazer cumprir as ordens do dírector geral;
4. o Ter em dia os registros da secção 6 a classificação de minutas

dos decretos, portarias, avisos e officios ;
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5. o Prestar aos outros directores de secção da mesma directoria ge
ral as informações verbaes ou escriptas acerca dos trabalhos respectivos,
enviando-lhes os processos, sem interferencia do dírector geral j

6. o Apresentar ao dírector geral até O dia '20 de fevereiro as notas
e elementos para o relataria aunual da directoria, COm os documentos
em que se basearem, bem assim para ü orçamento das despezas do 111i
nisterio, na parte que lhes competir;

7. o Apresentar ao dírector geral no primeiro dia util de cada se
mana a nota dos papeis que estiverem pendendo de exame, preparo ou
expediente, assim como de qualquer trabalho que não tiver sido feito
em tempo, com declaração do motivo da demora;

8." Propor ao director geral as medidas que julgar convenientes,
assim sobre a ordem e methodo dos trabalhos, corno sobre a insufficien
ela do pessoal da secção;

9. o Advertir os funccionarios das respectivas secções que faltarem
ao cumprimento dos seus deveres ou não executarem aos ordens supe
riores e representar ao director geral quando o caso exigir a applíca
ção de pena mais severa j

10. Legalizar e authenticar as cópias e documentos que hajam de
ser expedidos pela secção depois de conferidos;

11. Encerrar o ponto dos respectivos funccionarios á hora regu
lamentar;

12. Propor ao director geral a remessa de papeis findos ao ar
chívo ;

13'~- Organizar a synopse e índice das leis, regulamentos, instrucções
e decisões peculiares aos assurnptos tratados na secção.

Art. 28. Aos ofliciaes compete:
I. o Executar os trabalhos que lhes forem distribuidos pelo dire

dor de secção, informando nos respectivos processos sobre todos os pon
tos indispensaveis para o esclarecimento do assurnpto, de accõrdc com
os arts. 72e 73;

2. o ·Coadjuvarem-se, prestando informações reciprocas e communí
cando uns aos outros o que for adequado á perfeita execução dos diíte
rentes serviços.

Art. 29~ S[O attribuíções do porteiro:

I . o Abrir e fechar a Secretaria j
2. o Cuidar da segurança e asseio do edificio ;
3. o Comprar, de ordem dos directores g'cracs, pelo methodo que

mais conveniente parecer, Os objectos necessarios para o serviço da Se
cretaria e apresentar as contas documentadas das despezas j

4. o Attender ás despezas miudas da Secretaria, de accórdo com
as ordens que receber dos directores geraes e do secretario do rm
nistro j

50. Expedir toda a correspondcncla ofllcial;
60

• Pôr o sello da Secretaria nos actos que exigirem esta for
malidade;

70
• Determinar o serviço dos correios e fiscalizar as despezas com

o transporte dos mesmos para a entrega da correspondencia;
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8°. Ordenar e fiscalizar o trabalho dos serventes, propondo aos
direetores geraes a dispensa do que não servir bem j

9°' Encerrar o ponto do seu ajudante, dos continuos e dos COr
reios'

I~. Representar aos dírectores gcracs sobre o procedimento dos
continuas c correios;

I I. Ter sob sua responsabilidade, mediante inventario organizado
pela secção de contabilidade, todos os moveis c objectos pertencentes
á Secretaria.

Art. 30. Ao ajudante do porteiro imcumbce coadjuvar o porteiro,
bem como substituil-o em suas faltas ou impedimentos.

Art. 31. Aos correios cabe fazer entrega da cor-espondcncía e
auxiliar o serviço da portaria, quando estiverem na repartição.

Art. 32. Aos continues compete o serviço ele transmissão dos
papeis c recados dentro da-Secretaria de Estado.

CAPITULO VII

VENCIMENTOS E J)ESCO~TOS POR FALTAS

Art. 33- Competem aos funccionarios os vencimentos marcados na
tabclla annexa a este regulamento.

Art. 34. Não "terá direito a vencimento algum o Iunccionario que,
ainda mesmo com autorização do ministro, deixar temporariamente o
exercido do seu lagar pelo de· qualquer commissao estranha ao
Ministério _

Art. 35. Não soffrcrá desconto o funcciouario que deixar de
comparecer á Secretaria por se achar incumbido:

10. De qualquer trabalho ou commíssão, de ordem do ministro ;
2°. De serviço da Secretaria que exija trabalho tora della, quer

durante as horas do expediente, quer nas demais horas do dia, com
autorização do director g-eral ;

;)0. De qualquer trabalho gratuito obrígatorio em virtude de lei.
Em qualquer destas hypothescs se fará declaração no livro do

ponto e na folha mensal do vencimento.

Art. 36. O funccionario perderá;
~ 1°. Todos os vencimentos, quando faltar ao serviço sem causa

ju..stífícnéa, retirar-se antes de findos os trabalhos, sem autorização do
dírector geral ou de quem suas vezes fizer, ou tór suspenso do emprego
de accórdo com °que preceitua o art. 67.

~ 2°. Toda a gratificação, quando faltar com causa justificada,
comparecer, depois de encerrado o ponto, sem causa justificada, ou
retirar-se, com autorização do director geral, antes de encerrados os
trabalhos.

~. 3°. Metade da gratificação, quando comparecer, com. causa
justificada, depois de encerrado o ponto nas tres primeiras faltas
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'durante o mez, si houver excesso, dahi em deante toda a gratifi
cação.

Art. 37. Serão consideradas causas justificativas de faltas uni
camente:

§ 1°. Molestia do funccionario Ou molestia grave de pessoa de
sua família provada COm attestado medico, quando o numero de faltas
exceder de tres em cada mez ;

§ 2°. Nojo, no período de sete dias.
Art. 38. Além de oito faltas, só será concedido abono, si o func

cionario obtiver licença, cujo tempo de gaso será contado em conti
üuaçáo ao das faltas justificadas até aquelle numero.

Art. 39. Não serão justificadas as faltas dadas entre a data da
concessão ou da portaria de licença e aquella em que o funccionano
entrar no gozo da mesma. Nesse caso far-se-ha a devida annotação
no livro do ponto.

Art. 40. As faltas se contarão á vista do livro do ponto, que
deve haver em cada secção e será assignado pelos furíccíonaríos, assim
durante o primeiro quarto de hora que se seguir á marcada para
começo dos trabalhos, como na occasião de se retirarem, findo o ex
pediente do dia.

Art. 41. Sempre que á hora marcada não estiver presente o func
cionarío incumbido de encerrar o ponto, fará as suas vezes o que
dever substituil-o, ou na falta deste o mais antigo dentre os de igual
ou immediata categoria que tiver comparecido.

Paragrapho unico. Immediatamentc depois do encerramento do
ponto será remettida ao du-cctor geral uma relação dos funccíonarios
que não eíverem comparecido.

Art. 42. O director da 3" secção da Dlrectoria Geral de Agrí ..
cultura visará, logo que entre, o livro especial em que devem assignar
o porteiro, seu ajudante, continuas e correios, coma declaração da
hora do comparecimento.

Art. 43. O desconto por faltas interpoladas não comprehenderá
os dias feriados; sendo, porém, successivas, comprehenderá todos os
dias.

Art. 44. A' excepção dos directores geraes e funccioüarios do
gabinete do ministro, tojos os demais estão sujeitos ao ponto.

CAPITULO VJII

LICE:\ÇAS

Art. 45. As licenças serão concedidas aos tunccionarios, ou por
moléstia provada que os inhiba de exercerem os cargos ou por qualquer
outro motivo justo e attendivel.

§ 10. A licença concedida por motivo de moléstia dá direito á per
cepção de ordenado e metade da gratificação até seis mezes e sómente
do ordenado, por mais de seis mezes até doze.

Poder Executivo - 1909 "- VaI. II 6<)
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§ 2°. A licença por motivo que não seja molestía importa o des
conto da quinta parte do ordenado até tres mezcs; da terça até seis'
e da metade até um nnuo. '

§ 3°. Em nenhuma hypothesc a licença dará direito á percepção
da gratificação integral de exercicio , podendo, ainda que por motivo
áttendivel, ser concedida sem vencimentos.

Art. 46. O tempo de licença prorogadaou de novo concedida
dentro de um anno, contado do dia em que houver terminado a pri
meira, será junto ao da antecedente ou antecedentes, afim de fazer-se o
desconto de que trata o artigo anterior.

Art. 47. Para formar o máximo de seis mezes, de que trata o art.
45, § I', deverá ser levado em COnta o tempo das licenças concedidas
pelos directores geraes e as interrupções de exercicio do emprego.

Art. 48. Esgotado o tempo de um auno, maximo dentro do qual
podem as licenças ser concedidas com vencimento, nos termos dos
§§ l° e 2° do art. 45, só se concederá nova licença COm vencimentos
ou parte delle depois que tiver decorrido um anno contado do termo
da ultima.

Art. 49. Depois de qualquer funccionario houver gozado de li
cença dada por lei, não poderá o Governo conceder-lhe nova licença
com vencimentos sem ter decorrido ao menos um anno do dia em que
aquella tiver terminado.

Art. 50. Toda licença cntender-se-ha concedida com a clausula
de poder ser gozada onde aprover ao licenciado, dentro do paiz. Quando
Iõr fóra do paiz, a portaria determinará.

Art. 5l. Não se concederá licença ao íunccionarlo que ainda não
tiver entrado no exelcicio do cargo.

'Art. 52. Ficará sem effeito a licença si o funccionario que a tiver
obtido não entrar no gozo della dentro do prazo de um mez, a contar
da data da sua publicação no Diario OjJicial.

Art. 53- E' perrnittido ao funccionario que estiver no gozo de Ii
cença renuncial-a pelo resto do tempo, comtanto que reassuma o exer
cicio do seu Iogar.

Art. 54. O disposto nos artigos antecedentes terá applícaçao ao
funccionario que perceber simplesmente gratificação ou cujo vencimento
fór de uma só natureza, do qual duas terças partes somente serão con
sideradas como ordenado

Art. 55. Não se considerarão renunciadas as licenças cuja inter
rupção provenha de serviço determinado por ordem superior ou de
qualquer outro motivo independente da vontade do funccionario.

Art 56. As licenças poderão ser cassadas pelo ministro quando
este julgar conveniente.

Art. 57. Ainda quando apresente parte de doente, não tem direito
a vencimento algum o funccionario que, depois de findo o prazo da li
cença, com ordenado ou sem elle permanecer fórado exercíciodo
logar.

No caso de continuar impossibilitado de reassumir o exercido de
verá pedir nova licença, que só lhe será concedida si justificar as faltas
correspondentes ao tempo que houver excedido o da anterior.
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CAPITULO IX

APOSENTADORIA E illONTEPlO
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Arl. !S8. Os Juncciouarios da Secretaria só poderão ser aposen
tados quando se invalidarem no serviço da República, por molestia ou
idade avançada, nos termos do decreto legislativo n. Il7, de 4 de no
vembro de 1892.

Art. 59. Perderá a aposentadoria o Iunccionario que em qualquer
tempo, por sentença passada em julgado, Iór convencido de haver, du
rante o exercicio de algum dos empregos, commcttidc os crimes de
peita e de suborno ou praticado qualquer acto de traição, abuso de
confiança ou revelação de segredo.

Art 60. O montepio será regulado pelos decretos ns. 942 A, de
3l de outubro de IS90, e 1.• 045, de 21 de novembro de r890, emquanto
pelo poder competente não for revista a matcria.

CAPITULO X

PENAS DISCIPLINARES

Art 6r. Os Iuncciouarios da Secretaria, nos casos de negligencia,
falta de cumprimento de deveres, desobeuíencia, desrespeito ás ordens
dos seus superiores Itierarchicos, ausencta sem causa justificada, reve
Iacãc de assumptos não publicados ficarão sujeitos ás segulrítes penas
disciplinares:

Ia, simples advertencia ;
2\ rcprchcnsão :
3", suspensão.
Art. 62. São competentes para applicar as penas de advertencia

o" directores geraes e os dircctores de secção.
Art. 63. Os directores g-eraes poderão impor tambem as penas ele

rcprchcneão ou a dc suspensao até r5 dias.
Pa-agrapho unico, Da pena de suspensão poderá o funccionario

recorrer, dentro do prazo de cinco dias, para o ministro.
Ar1. 64. Só pelo ministro poderá 'ser determinada a suspensão por

tempo que exce(~a de 15 dias ou a do funcciouar-io cornprehendido em
alguns dos seguintes casos:

1.0 Prisão por motivo não justificavel ;
2.° Cumprimento de pena que obste o desempenho das funcçôes do

funccionario ;
3.° Exercido de qualquer cargo, indústria on occupação que prive

o funccionario do exacto cumprimento de seus deveres j
4.° Pronuncia em crime commum ou de responsabilidade, quer o

funccionano se livre solto ou preso;
5.° Necessidade da suspensão como medida preventiva ou de

segurança.
Art. 65.0 Iunccionario que faltar oito dias consecutivos á Secre

taria, sem participação escripta ao seu chefe, incorrerá ipso facto na pena
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disciplinar de suspensão do exercido, com perda de vencimentos, por
oito a 15 dias.

Art. 66. Não obstante a discriminação das compctencias, ás auto
ridades superiores é facultada a applicação das penas mais brandas
estabelecidas neste reg-ulamento. '

Art. 67. A suspensão, excepto nas casos de medida preventiva Ou
de pronuncia, privará o empregado, pelo tempo correspondente, do
exercício <.10 emprego, da antig-uidade c de todos os vencimentos.

Na hypothese de suspensão preventiva, o Iunccionano deixará de
receber a gratificação, e na de pronuncia, ficará privado, além disso, de
metade do ordenado, até ser afinal condcmnado Ou absolvido ; resti
tuindo-se a outra metade, dada a absolvição.

CAPITULO XI

'l'E~íPO DE TRAlnUIO E PROCESSO no E.\PEUIE~TE

Art. 68. O trabalho da...s duas directorias gemes comerará ás 10

horas da manhã e findará ás 3 da tarde, em todos os dias uteis,
Art_ 69. Poderão os dircctores geraes, por urgencia do serviço,

prorogar as horas do expediente, ou mandar executar, em horas ou dias
exceptuados, na secretaria Ou tóra della, por quacsqucr empreg-ados,
trabalhos que forem julgados necessnr ios,

Art. 70. Para ~ verificação da entrada c destino dos papeis haverá
os protocolJos necessarios, comprehendcndo :

I. Numero de ordem e data de entrada;
Il . Indicação cio assumptc e procedencía :

IlI. Distribuição á secção encarreg-ada do processo;

IV. Data da remessa ao ministro, depois de preparado completa
mente;

V. Nota do despacho c data da expedição do acto respectivo.
Paragrapho uuico. Este trabalho' ficará a cargo de um 3'> official ,
Art. 71. Os papeis serão processados e levados ao conhecimento

dó ministro:

r. Immediatamentc, si contiverem nssumpto urgente;

11. Em prazo não excedente de 15 dias, salvo quando"tiver de ser
ouvida qualquer outra repartição, ou quando a gravidade do assumpto
ou accumulação de serviço exigir maior espaço, caso em que o director
geral communicará verbalmente ao ministro.

Art. 72. No processo elos papeis, além do extracto ou resumo,
quando for preciso, á vista da complexidade ou extensão da matcria e
(ias informações c pareceres, os íunccionarios referir-se-hão aos prece
<dentes e estylos Ou tradição da directoría geral, juntando quaesquer
papeis, mesmo findos, para esclarecimento do assumpto .

Art. 73. Os pareceres deverão ser claros, concisos, iscrnptos de
prevenção ou animosídades contra pessoas que se achem ou não pre-
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tendendo perante o Ministério, sem incidentes estranhos ao objecto em
estudo e delle jamais se afastando sob qualquer que seja a razão.

Paragrapho único. Aos directorcs geraes cabe mandar, por des
pacho, canccllar aquellcs que forem oücrcctdos em contrario ao que
dispõe este. artigo, TIO todo ou em parte, conforme O julgar conveniente,
applicando na reincidencia as penas do regulamento.

Art. 74, E' dispensado o registro:

1. Das leis 'e dos decretos numerados, dos regulamentos e in
strnccões ;

Il . Das portarias que não forem de nomeação, avisos c officios
cujas minutas serão classificadas systematicamente e encadernadas.

Art. 75. .Incumbe ás secções, na parte relativa aos assumptos de
sua cornpetencía :

~ I. o O registro da entrada de todos os papeis e distribuição
destes pelos funccionarios.

§ 2. o A guarda dos livros e papeis relativos a negocias pendentes.
S 3.o O exame dos negocias, as informações e pareceres, afim de

subirem á presença do ministro.
§ 4_0 A redacção dos actos c correspondcncia offícial, segundo

decisão dos poderes competentes.
§ S.o A colJecção das minutas dos actos oíficiaes.
§ 6. o As certidões elos papepeis que ainda não se acharem no ar

chivo ,
§ 7. o Os elementos para a organização do orçamento do Minis

teriq.e em geral para os trabalhos de contabilidade e para o relatório
elo ministro.

3 8. o A remessa para o arcbi vo da Secretaria dos papeis relativos
a nego cios findos.

CAPITULO XlI

DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art. 76. As dircctorias gcraes são repartições distinctas e inde
pendentes entre si, immcdiatamente subordinadds ao ministro.

Art. 77. As nomeações para os lagares de directores ge-acs serão
sempre feitas com designação de dircctorias. Quanto aos demais funccio
nanes, O ministro, por despacho em expediente, designará as directorias
em q ue devam etlcs servir.

J\rt. 78. São considerados secretos todos -os actos em elaboração
na Secretaria de Estado, até que, completos, possam ser dados á publi
cidade.

Art. 79. E' prohibido os funccionarios constituírem-se procuradores
ele partes em negocies que devam ser processados na Secretaria de Es
tado, excepto si Iorcm tde seus ascendentes, descendentes, irmãos ou
cunhados, uma vez que não tenham de ser por ellcs processados ou
despachados.
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Art. 80. Os funccionarios do Ministerio não poderão fazer con
tractos com o Governo directa ou indirectamente, por si ou COmo repre
sentantes de outrem, dirigir bancos, companhias ou emprezas, quer
sejam ou não subvencionadas pela União, salvo as excepções indicadas
em leis especiaes ; requerer on promover para si ou para outrem a con
cessão de privilegias, garantias de juros ou outros favores semelhantes,
excepto privilegio de invenção.

Art. 81. Aos funccionarios da Secretaria serão concedidos annual
mente r5 dias de terias Os directores.geraes sujeitarão á rubrica do
ministro a lista dos funccionarios que tiverem de entrar no gozo das
férias.

Art. 82. Os directores gcracs teem direito ao gozo de igual numero
de dias de férias_ Quando afastados do exercício dos cargos por esse
motivo, serão substituídos de accôrdo com as disposições deste regula
mento.

Art. 83. As duvidas que porventura se suscitarem na execução
deste regulamento serão resolvidas por decisões do ministro,

Art. 84. O presente regulamento só entrará em vigor em I de
janeiro de 19IO.

Art. 8~. Os Iunccionarlos actuaes que, em virtude da base 48 do
art. 4() da lei n. r.606, de 29 de dezembro de 1906, não foram in
cluídos no quadro do pessoal da Secretaria e contarem mais de dez
annos de serviço, ficarão addidos á Secretaria de Estado a que perten
cerem, de accõrdo com a citada disposição.

Art. 86. Ficam revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1909.- Rodolpho Miranda.

DECRETO N. 7.728 - DE 9 DE DEZEMBRO DE '909

Abr e ao i\linisterio da Agriculium , Indust ria e Ccmmercio o credito especial de
20::1:000$ para o pagamento de premios de animação para a exportação de
Ir uctas nacionnes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da antorização qne lhe foi conferida pelo art. V da lei
n. 1.606, de 29 de dezembro de '906, e tendo ouvido o Tribunal
de Contas na f6rma do art. 70, § 5', do respectivo Regulamento,
resolve abrir ao Ministerío da Agricultura, Industria e Commercio
O credito especial de duzentos contos de réis (200:000$) para
execução do decreto Il. 7.644, de 4 de novembro ultimo, que ins
titue premies de animação para a exportação de fructas nacronaes.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de '909, 88' da Independencia
e 21° da Repllblica.

NILO PEÇANIIA.

Rodolpho Nogueira da Rocha Miranda.
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DECRETO N. 7.729 - DE 9 DE DEZEMBRO DE 1909

1095

Approva, com modificações, os estudos definitivos do ítrccbo compreheudido entre

os kilometros 335 e '135, f:I:Ij, da linha do Baurú a Itapura

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia de Estradas de Ferro
Noroeste do Brazil, concessionaria da linha de Baurú a Itapura,
decreta:

Artigo unico. Ficam approvados os estudos definitivos e o
respectivo orçamento, na importancia de 4.653:322$848, do ultimo
trecho da linha de Baurú a Itapura, comprehendido entre os kilo
metros 335 e 435, 666, de accórdo com as modificações constantes
das plantas e mais documentos) que com este baixam, rubricados
pelo director gera! de Obras e Viação da Secretaria de Estado da
Viação e Obras Publicas.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1909, 88' da Independencia
e 21' da Republim.

N!LO PEÇANIIÂ.

Francisco Sá.

DECRETO N. 7.730 - DE 14 DE DEZE'lBRO DE 1909

Crca mais uma brigada de cava.llarla e uma de artilharia de guardas necíonaos na

comarca de Barra Mansa, no Estado do Rio de Janeiro

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazíl, para
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de J896, decreta:

Artigo uníco, Ficam creadas na Guarda Nacional da comarca de
Barra Mansa, no Estado do Rio de Janeiro, mais uma brigada de caval
Iaria e uma ele artilharia, aquella com a designação de J2'\ que se con
stituirá de dous regimentos, sob os ns. 63 e 64, e esta com a de 1 Ia.,
que se comporá de um batalhão de artilharia de posição e um regimento
de artilharia de campanha, ambos sob n. I!, que se organizarão com 03
guardas qualificados nos districtos ela mesma comarca; revogadas as
disposições em contrario.

Rio de Janeiro, I4 de dezembro de 1909, 88° da Independencia e
21 0 da República.

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino Otrmpío de Torres Bandeira.
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DECRETO N. 7.730 A -DE 16 DE DEZEMBRO DE '909

Abre ao Ministerio da Justiça e Negócios Interiores o credito de 2:060$009, supple

menta r ás verbas 13, 16c ar do art. 20 da lei li. 2.0S0, de 31 de dezembro

de 1908

o Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo n. '2.181,
desta data, resolve abrir ao Ministerio da Justiça e Negocies Inte
riores o credito supplcmentar de 2:060$009, sendo: $009 á verba
I3a , 10$ á verba r6a e 2:050$ á verba 2Ia, todas do art. 2° da lei
n. 2.050, de 3' de dezembro de '908.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de '909, 88' da Independencia
e 21' da Republica.

NILO PEÇANIlA.

Esmeraldino O. T. Bandeira.

DECRETO N. 7 '73' - DE 16 DE DEZEllBRO DE '909

Abre ao Ministério da Justiça e Negocias Interiores, por conta do exercício de '909

o credito supplcrueutar de 30:500$, sendo D:500$ á verba - Secretaria do
Senado e ra.ccos averbe - Secretaria da Oamnra (\0,<; Deputados.

o Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazil,
uzando da autorização concedida pelo 11. II.do art. 3.31 da lei
n. 2.050, de 3' de dezembro de 1908 e ouvido O Tribunal de
Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do regulamento approvado
pelo decreto n. 2-409, de 23 de dezembro de 1896, resolve abrir ao
Ministerio da Justiça c Negocias Interiores, por conta do exercicio
de 19091 o credito supplcmcntar de 3°:500$ sendo: 12': 500$ á verba
- Secretaria do Senado e 18:0.008 á verba - Secretaria da Ca
mara dos Deputados. afim de occorrer ao pagamento das despczas
com os serviços de impressão e publicação dos debates doCon
gresso Nacional. durante a prorogação da actual sessão legislativa,
ate o dia de 3' de dezembro corrente.

Rio de Janeiro, 16de dezembro de 1909, 88° da Independeneia
c 21° da Republica.

NILO PEÇANlIA.

Esmeraldino O. T. Bandeira,
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DECRETO N. 7.732 - DE 16 DE DEZE>lBRO DE 1909

1007

Abre ao Ministério da Justiça e .:'\eg-odos Interiores () credito de J:iOO$ pura paga
mento de subsídíos que deixou de receber João Baptista Lapér

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5° do
regulamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro
de 1906, resolve, á vista do art. 8° da lei n. 1.841, de 31 de. de
zembro de 19071 revigorado pelo art. 60 da lei n. 2.050, de 31 de
dezembro de 1908, abrir ao Ministério da Justiça e Negocias Inte
riores o credito especial de 2:700$, para pagamento dos subsidias
que, na qualidade de Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, João
Baptista Lapér deixou de receber, nos periodos de 15 a 17 de junho,
de 16 de outubro a 3 de novembro c de 18 a 31 de dezembro de
1891.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1909, 88° da Independencia
e 21° da República.

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino O. T. Bandeira.

DECRETO N. 7.733 - DE 16 DE DEZE'IBRO DE 1909

Abre ao Mínístcrío da juetíça e Negados Interiores o credito especial de :UJsoS.

para pagamento de subsídios que deixaram de receber Jose Ferreira Cantão

e Alfredo Ellis.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°,
do regulamento approvado pelo decreto n . 2.409, de 23 de de
zembro de 1896, resolve, á vista do art . 8" da lei n. 1.841, de 31
de dezembro de 19°7, revigorado pelo art. 6° da lei TI. 2.050, de
3'1 de dezembro de 19081 abrir ao Ministerio da Justiça e Nego
cios Interiores o credito especial de ~:850$, para pagamento dos
subsidios que deixaram de receber José Ferreira Cantão e Alfredo
Ellis, no periodo de 16 de outubro a 3 de novembro de 189' e ua
razão de I:425$ cada um, ua qualidade de deputados Federaes, res
pectivamente pelos Estados do Pará e S. Paulo.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1909, 88" da lndependencia
e 2JO da Republica. .

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino O. de T. Bandeira.
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NILO PEÇANHA.

Leopoldo de Bulh6es.

DECRETO N. 7.734 - DE 16 DE DEZEMBRO DE 1909

Abre ao Miniaterio da Fazenda o credito de 400:000$, aupplemeutar a verba «Exer

cicios findos .. do orçamento vigente

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no n. I do art. :p da lei n. 2.050,
de 3' de dezembro de 1908, e tendo ouvido o 1 ribunal de Contas,
na conformidade do art. 2°, § 2°, ll. 2, lettra c, do decreto legisla.
tivo n. 392, de 8 de ontubro de 1896, resolve abrir ao Ministerio
da Fazenda o credito de 400:000.$, supplernentar á verba n. 34 do
art. 32 da lei TI. 2. °50 1 citada, afim de oecorrer ao pagamento de
divida de exercicos findos no corrente exercício.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1909, B8" da Indepen
dencia e 210 da República.

DECRETO N. 7.735-DE 16 DE DEZEMBRO DE 1909

Concede a Manoel Lessa autorização para fundar um banco de credito real.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, at
tendendo ao que requereu Manoel Lessa, capitalista, residente no
Estado Oriental, representado por seu procurador l Bernardino
Pereira de Souza, resolve conceder ao mesmo Manoel Lessa auto
rização para fundar na Republica um banco de credito real, com as
seguintes condições:

I. a A presente autorízacãonão comprehende privilegio algum;
2. a No prazo de seis mezes o requerente deve apresentar QS

estatutos da sociedade á approvaçáo do Governo, sob pena de ficar
sem effeito a autorização.

Rio de Janeiro, ,6 da dezembro de 1909, 88" da Independencia
e 21° da Republica.

NILO PEÇANHA.

Leopoldo de Bulhões.
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DECRETO N. 7. 736 - DE 16 DE DEZEMBRO DE 1909

1099

Autoriza o Miuisterio da Fazenda a cmittir apolíccs ate a quantia de ....•

r·80S:37I$212, do juro de 3 0/0, papel.

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no art. 1°, Il. I, do decreto legis
lativo n . 1.180, de 25 de fevereiro de 1904, decreta:

Ar1. 1°. Fica o Ministerio da Fazenda autorizado a emittir
apolices até a quantia de 1.805:371$212, para occorrer ao paga
mento das reclamações contra o Brazil, resultantes dos actos admi
nistrativos e de factos occorridos JlOS tenitorios permutados entre
o Brazil c a Bolivia, julgadas procedentes pelo Tribunal Arbitral
estabelecido pelo tratado de 17 de novembro de 1903.

Art. 2. o A.s apolices de qne trata o artigo antecedente serão
nominativas, do valor de I: 000$, cada uma, vencendo o juro de
3 '/0' e serão do typo a que se refere °decreto n. 4,330, de 28 de
janeiro de 19°2.

Ar1. 3. o O juro desses titulas será pago semestralmente na
Caixa de Amortização e nas Delegacias Fiscaes nos Estados, a
partir de I de janeiro de 1910.

Art. 4.° A amortização será feita á razão de 3 o annuaes,
por mejo de compra, quando estiverem abaixo do par, e por sorteio,
que s~ realizará na Caixa de Amortização, quando estiverem ao par
ou acima do par.

Art. 5.° Os titulas que forem emittidos gozarão da garantia
do Governo e dos privilegias que as leis concedem ás apólices ora
em circulação.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1909, 88° da Independencia
e 21' da Republica.

NILO PEÇANl-IA.

Leopoldo de Bulhões,
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DECRETO N. 7.737 - DE 16 Dl~ DEZEMBRO DE 1909

Altera o regulamento que baixou com o decreto n . 6.454, de 18de abril de l(y,?,

para a importação de anímacs reprcdnctorcs de accoroo com a dtsposição da

verba 5", art 3'1, da lei n. 1.61?, dcgo de dezembro de 1906.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, atten
dcndo A necessidade de melhorar a execução do serviço de importação
de animaes reproductores com auxilio do Governo Federal, resolve ex
pedir o regulamento que a este acompanha, assignado pelo Ministro de
Estado dos Negocias da Agricultura, Indústria e Ccmmercio.

NILO PEÇA:\IIA.

Tcoaotpno Nogueira da Rocha Miranda.

Regulamento para importação de anímaes reproductores com au
xilio do Governo Federal a que se refere o decreto li. 7.'737 ,
de 16 de dezembro de 1909

Art. 1°. o Governo Federal auxiliará os agricultores e criadores
na importação de anirnaes rcproductores, de accórdo com as pres
crlpçõcs do presente regulamento e mediante os recursos consignados
para tal fim na lei orçamentaria.

Art. 2°. Aos agricultores c criadores que importarem, com assen
timento do Minísterio da Agricultura, Indústria c Commercio, anímaes
reproductores de boa compleição, em perfeito estado de saúde e perten
cendo a raças capazes de melhorar o gado existente na respectiva zona,
será concedido um auxilio pecuniário, de accórdo com a tabclla annexa
além do transportei no paíz.

Art. 3°. Os favores deste regulamento applicarn-se aos animaes
das cspecjcs cavallar, bovina, suína, caprina, aos cães de pastor, aves
domesticas, peixes e qllaesqller animaes considerados uteis á lavoura e á
indústria pecuária.

Art. 4°. O disposto nos" arts. '20 e 3° se faz extensivo, a juizo do
Governo, aos postos zootechnicos, escolas agrícolas, de veterinária, zoote
chnia e lacticinios, campos de experiencia e de demonstração e quaesquer
institutos de instrucção profissional fundados por iniciativa dos Estados,
municipalidades, ou por sociedades agrícolas e pastoris , syndtcatos e
cooperativas, ficando o caso sujeito ás formalidades do art. 7° deste re
gulamento.

Art. 5.° Os'Estados, as intendencias ou prefeituras municipaes, soci
edades syndícatos e cooperativas agrícolas e pastoris poderão encarrc
gar-se de adquirir animaes para lavradores e criadores, .com auxilio do
Governo



.\C'I'OS DO PODI~lt EXECU'I'IVü nOl

Federal enviando dentro do prazo esZ:1 bclccido pelo regulamento, os te
querirnentos dos interessados ao Ministcno da Agricultura Indústria e
Commcrcto, que resolverá de accórdo com a alinea do art. 70 deste re
gulamento.

Art. 6. o As sociedades ou instituições agricolas e pastoris, que se
constituírem no' estrangeiro, dirigidas por nacionaes, com o fim. de pro
mover, por meio de propaganda, o desenvolvimento da indústria pe
cuaria no Brazil, terão direito, a juizo do Governo, á restituição da im
portaucía das seguintes despezas, devidamente comprovadas: frete, se
guro, despezas C< 'nsulares e aduaneiras, além do transporte no paiz ,
quando remetterem animaes reproductores aos seus associados.

Art. 7. o Para obtenção dos favores concedidos neste regulamento.
deve o interessado satisfazer as seguintes prcsc-ípções:

I." Requerer ao Ministério da Agricultura, Indústria e Commercio,
declarando que pretende impcrtaranírnaes reproductores com auxilio do
Governo, mencionando o numero e a raça dos animaes, condições cli
matericas, recursos forrageiros da propriedade a que elles se destinam
e pedindo permissão para fazer a encommenda. Esta ficará dependendo
do despacho do Ministro, a quem cabe fixar o máximo de animaes que
poderão ser importados e opinar peja raça que lhe pareça mais adequada
á região.

2." Declarar que se subordina a qualquer medida ele policia sanitaria
estabelecida pelo Governo) em relação aos animaes que vae importar.

3." Communicar, com a possível antecipação, O nome do vapor em
que devem chegar os anímacs ao porto a que se destinam no paiz, e a
data proyavel dessa chegada, para que o Ministerio os faça examinar
por vete~inario official, sempre que 161' possível, de modo a verificar a
raça e o estado de sauete.

Si por qualquer motivo o interessado não puder fazer a indicação
da chegada dos animacs com a precisa antecipação, ser-Ihe-á facultado
requerer ao Ministério o exame do veterinário, conservando os animaes
em terra, .no porto do desembarque.

Si os anirnaes não desembarcarem no Rio de Janeiro e houver no
porto de desembarque veterinario official, o requerimento de exame po
derá ser dirigido a este funccionario c, na falta deste, o interessado po
derá pedir, por telegramma, o exame respectivo ao Ministro da Agri
cultura, Industria e Commercio.

A falta de exame por veterinário official é supprida pelo attestado
de saude, firmado por profissional competente.

Art. tV Feita a importação, devem os interessados declarar, no
requerimento em que solicitarem o auxilio concedido pelo Governo,
que se obrigam a fornecer ao Ministério todos os esclarecimentos que
lhes forem pedidos em relação aos resultados obtidos com os repro
ductares importados e a communicar o nascimento de productos, sígnaes
caracteristicos, sua filiação e a trausfcrencia que fizerem, sob qualquer
titulo, dos anímacs adquiridos e seus productos.

Art. 9." O processo respectivo deve constar dos seguintes do
cumentos, escriptos ou traduzidos em portuguez :

a) requerimento na forma indicada;
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b) certidão do pagamento do imposto estadual ou municipal, como
lavrador ou criador, ou attestado firmado por sociedade, syndicato,
cooperativa agrícola. pelo inspector agrícola do districto, ou por qual
quer lavrador, criador ou industrial ínscrípto no Registro de Lavra":
dores, Criadores e. Projissionaes de Indústrias Connexas, existente no
Ministerío.

A mscripção no registro. alludido substitue qualquer certidão ou
attcstado j

c) factura consular e conhecimento do navio que transportou Os
animaes;

d)""~certidão da Alfandega, relativa á entrada elos animaes no
paiz ;

e) Pedigree de cada animal, de raça bovina ou cavallar ;
j) photographia de cada animal, em duplicata, exceptuando ave;
g) attestado de saude dos animaes, passado no raiz de origem;
h) certificado de tuberculinização, tratando-se de bovinos;
i) certificados das estradas de ferro e companhias de navegação por

onde transitarem os animaes, no paia.
Art. IO. OS pedigrees dos anirnaes importados com auxilio do Go

verno Federal, de accôrdo com o presente regulamento, ficarão no Mí
nisterio da Agricultura, Indústria e Commercío, até que feita a respe
ctiva transcripção nos registros para esse fim crcados no Ministério, seja
restituido ao importador o documento original, devida,?ente carimbado.

~ I.° Os certifiddos de sociedades de corridas não substituem os
certificados genealog'icos para prova de pureza dos cavallos e como taes
nao podem ser acceítos.

§ 2.° Das duas cópias photographícas, a que se refere a alinea
f) do art. 9°, uma ficará no Ministerio da Agricultura, Industria e
Commercio, sendo a outra, depois de authenticada, devolvida ao fa
zendeiro ou criador, proprietario do animal.

Art. I!. Não poderão merecer auxilio do Governo os animaes de
corrida, quer sejam directamente importados, quer sejam adquiridos no
paiz.

Art. I'2. As sociedades, de que trata o art. 6°. poderão ser dis
pensadas da observancía da alínea 1" do art. 7°, a juizo do ministro.
. Art. 13. Os requerimentos, de que trata a alinea 1'" do art. 1",
deverão ser remettidos ao Ministério da Agricultura, Indústria e Com
merda, dentro dos mezes de janeiro a junho.

Art. 14, Estabelecido o serviço de policia sanitária serão indi
cados os portos do paiz onde devem ser importados animaesreprodu
ctores, classificadas as molesttas que se consideram contagiosas e pre
scnptas as medidas necessarias contra sua propagação, quer provenham
do estrangeiro, quer appareçam no territorio nacional.

Art. 15. O Ministério indicará opportunamente as raças de ani
maes apropriadas a cada zona do palz, cabendo-lhe negar os favores da
lei áquelles que lhe pa recarn prejudiciaes c prohibir a importação de
ammaes atacados ou suspeitos de moléstia contagiosa.

Art. 16. O transporte de animaes reprodúctorcs no interior do
paiz, por conta da União, s6 poderá ser concedido nos casos previstos
no presente regulamento, ou' tratando-se de exposições agrícolas e
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pastoris, auxiliadas pelos governos federal, estadual ou municipal, ou
promovidas por associações agrícolas, com auxilio offícial.

Art. J7. No caso de serem importados anirnaes reproductores, por
iniciativa dos governos federal, estadual ou municipal, para serem ven
didos em leilão a lavradores e criadores, o Ministério poderá facilitar o
transporte dos mesmos animaes nas estradas de ferro da União e com
panhias de navegação subvencionadas, mediante a fixação do numero
de animaes e verificado o estado de saude dos mesmos.

Art. t S. O transporte de animaes reproductores para o interior
do paiz, corri auxilio do Governo Federal, será sempre feito por meio
de requisição do Ministerio da Agricultura, Industria e Commereio ás
estradas de ferro e companhias de navegação.

Are [9. O interessado deverá requerer nesse sentido ao Minis
teria da Agricultura, Indústria e Cornmercio, indicando o ponto onde
devem ser embarcados os animaes, a fazenda a que se destinam, suas
condições climaterlcas, recursos forrageiros, o numero e a raça dos
aui maes que deverão ser examinados por veterinario official, afim de
verificar seu estado.de saude e si se trata de animaes reproductores,

Paragrapho unico. A' falta de exame do veterinario offícial, poderá
ser acceito o attestado de saude, passado por profissional competente,
no qual deve constar que os animaes são destinados á reproducção.

Art. 20. O Governo resolverá sobre o numero de anímaes que se
pretender transportar, de accordo com os arts. 18 e 19.

Art. 21. O transporte de animaes reproductores, por conta da
União no interior do paiz, só será concedido quando os mesmos aní
maes procederem de regiões onde não reinem moléstias contagiosas.

AJJ. 22. Os fazendeiros e criadores que, adquirindo reprodu
ctores das raças bovina e cavallar, mediante o auxilio do Governo, re
gistrarem no Ministério da Agricultura, Indústria e Cornmercio os
productos obtidos dentro do prazo e nas condições fixadas pelo GON
verno no Regulamento do Herd-Book e Snui-Book, terão direito a re
ceber certificados de autheuticidade da raça e filiação.

Art. :23. O Governo promoverá igualmente a acquisição de repro
ductores de raça, já pela venda por preço medico dos productos obtidos
no Posto Zootechnico Federal e outros que venha a estabelecer, já se
incumbindo directamentc da importação desses anírnaes, por conta dos
Estados e municipios ou de agricultores e criadores.

Art. 24. Para execução do disposto na ultima parte do artigo
precedente, devem os Estados, municipalidades, agricultores e cria
dores requerer ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comrnercio,
declarando qual o numero de anirnaes que pretendem importar, espe
eificando as raças, procedencia c a importação máxima das despezas a
que se obrigam.

Art.25. Cumpridas as exígencías estabelecidas pelo Minísterío da
Agricultura, Indústria e Commercio, e reconhecida a utilidade da im
portação dos animaes indicados, attendendo-se á raça e á possibilidade
de sua acclimação na zona a que se destinarem, será autorizado o re
querente a fazer no Thesouro Nacional o deposito em ouro da somma
correspondente á ímportancia da encommenda e de parte das despeeas,
conforme fôr arbitrado.
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Art. 26. O deposito em ouro, ele que trata O artigo anterior, será
restituido na mesma espécie ao requerente, no caso de se não realizar a
importação d.is animaes que houver eucommendado.

Art. 27. Quando a encommenda f6r satisfeita em parte, restituir
se-hão as sommas correspondentes aos antmecs que não houverem sido
entregues.

Art. 38. Nos casos em que o Governo Federal tenha de importar
anirnaes reproductores para o Posto Zootechnico Central ou quacsquer
estabelecimentos da Untão, avisará pela imprensa os interessados, con
vidando-os, si assim O entenderem, a cncommendar conjunctarnente os
nnimacs que quizerem adquirir, na fórmn dos arts. 24, 25, 26 e 27 deste
regulamento.

Art. '29. O Governo não prestará auxilio algum á importação de
animaes reproductores, procedentes de paizes onde reinem enfermidades
contagiosas, assim como não auxiliará o transporte de animaes no inte
rior' do paiz, quando reinem no Estado de que procediam qualquer epi
zootía.

Art. 30. O lavrador ou criador que quieercontractar no paiz ou no
estrangeiro um veterinário ou zootechnico para sua propriedade, com
muntcarà ao Ministerio da Agricultura, Indústria e Commercio, que
poderá conceder passagem ao mesmo profissional até a propriedade a
que se destine.
. Ao requerer o pagamento das despczas, deve o interessado apre

sentar o titulo ou attestado de capacidade do dito profissional.
Art. 3I. Organizado o serviço veterinário e de polícia sanitária

dos animaes domesticas, o Governo Federal prestará auxilio aos lavra
dores c crfadores que o solicitarem, quando os animaes reorcductores,
importados mediante os favores consignados no presente regulamento,
Ou por conta dos interessados, forem accommettidos de qualquer enfer
midade, além das medidas prophylaticas que se obriga a tomar em caso
de epizootias que affectcm o gado de qualquer região do paiz,

Art. 32. 'Nos favores conferidos pelo presente regulamento,terão
preferencia os lavradores inscriptos no Registro de Lavradores, Cria
dores e Prcfissionaes de Inâustrlas Connexas, estabelecido neste Minis
teria.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de rçcç.c-. Rodoipho Miranda.
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a) dos animacs não comprehendidos nesta tabella ou prove
nicntes de pontos não indicados serão pagas as seguintes despezas:

Frete, segu'~o, despesas consulares e aduaneiras, além do
transporte no pmz.;

b) as quotas desta tabclla referentes as procedencias das Re
pu blicas do Prata não se applicam aos auimaes Importados pela
fronteira. Neste caso serão pagaR as seguintes dcspezas :

Transporte, seguro, despqas consulares e aduaneiras;
c) as quotas fixadas nesta tabclla para um animal serão as

mesmas ate quatro animaes importados.

Soffrerão, porém I reducçáo :

De 20 %, quando a importação abranger de cinco a nove
animaes ;

De 30 "l». quando a importação abranger de 10 a 14 animaes ;
De 50 %1 quando a importaçuo abranger de 15 a 20 animaes.

Rodolpho Miranda.

DECRETO N. 7.738 - DE 16 DE DEZE'IBRO DE '909

Abre ao Ministério da viação c Obras Publicas o credito de 250:oCloS, paret as

dcspeaas de construcção do ramal da Estrada de Ferro Central do uraatt,

de Sabará a cidade de Ferros.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorizacao que lhe confere o art. 16, n. X, letra b, da
lei TI 2.050, de 30' de dezembro de 19°8 1 decreta:

Artigo unico . Fica aberto ao Ministerio da Viação e Obras
Publicas o credito da '250:000$, para occorrer ás despezas de
construcção do ramal da Estrada de Ferro Central do Brazil, da
estação de Sabará á cidade de Ferros.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de '909, 880 da Indepcndencia
e 2I'·da Republica.

N1LO PEÇANHA.

Francisco Sá.
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DECRETO N. 7' 739 - DE 16 DE DEZEMBRO DE 1909

1107

Abre ao Ministcrio da Viação e Obras Publicas o credito de 25°:000)5, para as

despesas ,do prolongamento da Estrada de Ferro Central do Brnait .

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do 13razll,
usando da autorização que lhe confere o art , 17 n. XX, da lei
li. 1.145, de 31 de dezembro de 1903, revigorada pelo art. 29 da
lei n. 2.050, de 31 de dezembro de 1908, decreta:

Artigo unico, Fica aberto ao Ministério da Viação e Obras
Publicas o credito de 25°:000$, para occorrer ás despezas do pro
longamento da Estrada de Ferro Central do Brazil .

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1909, 88° da Indepen
dencia e 21° da Republica,

NILO PEÇANHA.

Francisco Sá.

DECRETO N. 7.74° - DE 16 DE DEZEMBRO DE 1909

Approvn os estudos definitivos c respectivo orçamento cio trecho de 30 kilometros,

a p~·;·tir da estaca cj38da Itnhn da Estrada de Ferro Central do Rio Grande

do Norte.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereram Proença & Gouvéa, empreiteiros da
construccão da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte,
decreta:

Artigo unico. Ficam approvados os estudos definitivos do
trecho de 30 kilometros da Estrada de Ferro Central elo Rio
Grande do Norte, a partir da estaca 988, e o respectivo orçamento,
na importancia de I. 184:843$947, de conformidade com as plantas
e demais documentos que com este baixam, rubricados pelo di
rector geral de Obras e Viação, da Secretaria de Estado da Viação
e Obras Publicas, observadas as modiíicaçóes nos mesmos do
cumentos indicadas.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1909, 88° da Indepen
dencia e 21° da República.

N1LO PEÇANHA.

Francisco Sá.
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DECRETO N. 7.74' - DE 16 DE DEZEMBRO DE '909

Orca 1.1mB. brigada de cavallaria ele gUêl,-c\aS nactonacs no municipio de víctoría,

no Estado das Alagoas.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do decreto n. 43 r, de '4 de dezembro de 1896, de
creta:

Artigo unico, Fica crcada na Guarda Nacional do municipio
ela Victoria, no Estado das Alagoas, uma brigada de cavallaria,
com a designação de 3:1, a q ual se constituirá de dons n~gimentos

sob ns , 5 c 6, que se organizarão com os guardas qualificados nos
districtos do referido muuicipío ; revogadas as disposições em C011

trario,

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de '909, 88' da Independencia
e 21' da Republica.

N ILO PJ~ÇANIfA.

Esmeraldino Olympif) de Torres Bandeira.

DECRETO N. 7.742- DE 16 DE DEZEMBRO DE '909

Abre ao Minislcrio du .!usti,;a c Negocies Interiores, por conta do cxcrciclo de

f9o:), o credite suppremcntar de 5/A): 125$, sendo 13i:m5$ á verba - Subsidio

dos Senadores - e '161 :1'){A>' it ver-ba - Subsidio dos ucputados.

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo n . I do art. 38 da lei
n. 2.05°, de 31 de dezembro de 1908, e ouvido o Tribuual de
Contas, nos termos do art. 70, S 5°, do regulamento approvado
pelo decreto n , 2.496, de 23 de dezembro de 1896, resolve abrir
ao Ministerio da Justiça c Negocias Interiores, por conta do exer
cicio de 19°910 credito supplementar de 598:125~) sendo 13T025$
á verba - Subsidio dos Senadores - e 461: roos 11 verba - Sub
sidio dos Deputados -, afim dc occorrcr ao pagamento do subsidio
aos membros do Congresso Nacional, durante a prorogação da
actual sessão, até o dia 31 de dezembro do corrente.

Rio de JaneJro, 16 de dezembro de 19091 88° da Iudependencia
c 21° da Republíca.

NILO PEqANIIA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira,
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DECRETO N. 7.743-DE 16 DE DEZlmBRO DE 1909

1109

Abre ao Miuistcrio dn jusuça e Ncgoc.os Interiores. ° credito de 2:o5::J$OD9, Snpplc

montar ás verbas 13, 16 c 21 do ar" "P ela lei n. ::. .°3°, de 31 de dezembro de

1908.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo decreto leg-islativo TI. 2. 181,
desta data , resolve abrir ao Ministerio da [ustica e Negocies Inte
riores o credito supplcmeutar dr; :2:060:)009, sendo ~OO9 á verba
13, lOS á verba 16 e 2:050$ Ú verba c r , todas do art. 2° da lei
TI. 2.050, de 31 de dezembro de 1908.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 19~q, 88' da Independenda
o 21' da Republica. .

NILO PEÇANUA.

Esmeraldino OlYlllPio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 7.744 - DE 16 DE DEZEMnRO DE 1909

Abre ao "\[illistcrio da Fnxcuda o credito de I;): 103S08::1, para OCCOITer á restituição

eledireitos il Camura "'Iunicip~tl de Palmjra, Estado de Minas Gemes.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da antonzaciio contida no TI., 8, lettra b1 do art. (;3 da lei
n. :2.050 , de 31 de dezembro de 190B, e tendo ouvido o Tribunal
de Contas, na conformidade do art. 2°, S 2°, 11. 2. lcttra c, do de
creto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896, resolve abrir ao
Ministerio da Fazenda o credito ele 15:108$080, para occorrcr á
restituição de direitos pagos pela Camata Municipal de Palmyra,
Estado de Minas Geracs, pela importação de material para abaste
cimento d'ag aa áquella cidade.

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1009, 88' da Indcpendencia
e 210 da Republica. :'

N lLO PEÇANHA.

Leopoldo de 1J ulhôe: .
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DECRETO N. 7,745 - DE 20 DE DEZEMBRO DE 1909

Abre 0.0 Mnusteno ela justiça c Ncgoctos Interiores o credito especial de 270:0008,

para occorrcr ao pagamento das folhas do pessoal techníco e operário em

pregado nas obras do edifício destinado it Escola Nacional de Bellas Artes.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil ,
usando elaautorização concedida pelo decreto legislativo n. 2.185,
desta data, resolve abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios Inte
riores o credito especial de 270:000%, para occorrer ao pagamento
elas folhas do pessoal rcchnico c operaria empregado nas obras do
edifício destinado á Escola Nacional de Bellas Arte,".

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 19°9,880 da Indcpendencia
e 21° da Republica.

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

DECRETO N. ('746-DE 20 DE DEZE'lBRO DE 1909

Abre ao ;\linistcrio da Justiça e Negocies Interiores o credito exnuordínano de

[6:8~JOS, ouro',Jnr<t occorrcr ao pagamento dc premios devíagcm, conferidos
aos bac har cis em direito Luiz Estevam de Oliveira c Leoncio Marcondes

Homem de Mello, ao Dr. Oswaldo Ferreira Barbosa c ao engenheiro civil

Carlos da Gama Lobo.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo TI. :2. I A6 1

desta data, resolve abrir ao Ministerio da Justiça e Ncgccios Inte
riores o credito cxtraordinario de 16:800$1 ouro, paraoccorrer ao
pagamento de premias de viagem, conferidos aos bacharéis em direito
Luiz; Estevam de Oliveira e Leoncio Marcondes H :I1lC111 de Mello)
ao Dr. Oswaldo Ferreira Barbosa e ao engenheiro civil Carlos da
Gama Lobo, e arbitrados em 4:200;), ouro, cada um, de accórdo
com o disposto na ultima parte do art. 1° do decreto n. 1.487,
de 6 de agosto de 1906.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 19°9,880 da Indepeudencia
c 21° da Republica.

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira,
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DECRETO N. 7·747 - DE 20 DE DEZE"BRO DE '909

lili

Abre ao Mmísterío da Justiça e Negocies Interiores o credito cxtraordinario de

65:S8oS250, para occorrer ao pagamento dos saladas devidos aos opera rios
que trabalharam no Hospital Paula Candido .

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo n. 2.187,
desta data, resolve abrir ao lVIinisterio da Justiça e Negocias Inte
riares o credito extraordinario de 65: 580$250, para occorrer ao pa
gamento dos saJarios devidos aos operarios que trabalharam no Hos
pital Paula Candido, nos mezes de novembro e dezembro de 1908.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1909,88' da Independencia
e 21° da Republica.

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 7.748 - DE 23 DE DEZEnIBRO DE 1909

Abre ao Míuísterío da víaçno e Obras Publicas o credito de 6:655$6::>6 para paga
mento da subvenção devida pelo serviço de navegação a vapor entre os

portos do Rio de Janeiro e Para ty,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usaudo da autorização que lhe confere o n. XIII do art. 16 da lei
n. 2.0501 de 31 de dezembro de 1908, decreta:

Artigo unico , Fica aberto ao Ministerio da Viação e Obras
Publicas o credito de 6:666s666, para pagamento da subvenção
devida, no corrente auno, pelo serviço de navegação a vapor entre
os portos do Rio de Janeiro e Paraty, c?ntractado na fórrna do
decreto n 7.520, de 26 de agosto do referido anno ,

Rio de Janeiro, 23 de dezembro cle 1909, 88' da Independencia
e 21' da Republica.

NILO PEÇANHA.

Francisco Sá.
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DECRETO N. 7 ·749 - DE 23 DE DEZEMBRO DE 1909

Abre ao Míntsteno ela Viação c Obras Publicas o credito de 100:000$ para ser ap

plicado no serviço ele timpczn c dragagcm do rio Cuyaba, Estado de Matto
Grosso.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante no 11. I, letra 1

1
do art. 16 da lei

n. 2.050, de 31 de dezembro de 1908, decreta:

Artigo unico , Fica aberto ao Ministerio da Viacáo c Obras
~ublicas o credito de 100: 000$ para ser applicado no serviço de
limpeza e dragagem do rio Cuyabá, no Estado de Matto Grosso.
. Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1909, 88' da Independeu-

Cla e 21' da Republica ,

NILO PEÇANHA.

Francisco Sá.

DECRETO N. 7.750 - DE 23 DE DEZE,mRo DE IC)09

Abre ao Ministério da Viação c Obras Publicas o credito de 8:333S333 para o ser

viço de navegação elo rio Uruguay até Santo Izidro .

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorizacão que lhe confere o art. 16, n. I, alinea j, da
lein. 2.°5°, de 31 de dezembro de 1908, decreta:

Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Viação c Obras Pu
blicas o credito de 8: 333$3,33 para occorrer ao serviço de navega
cão do rio Urnguay até Santo Izidro, no Rio Graudedo Sul, na
forma da clausula X VI do contracto celebrado median te concurren
cia publica c de accórdo com o decreto n. 7.55°, ele 16 de setembro
do corrente anno.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 19~9, 88' da lndependcncia
C 21° da Republica.

N [LO PEÇANHA.

Francisco Sá.
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DECRETO N. 7.751 - DE 2:) DE DEZEMBRO DE 1909

!H3

Approva o regulamento expedido em virtude do art. 32. da lei n . 2.0:33, de 30

de julho de H)J), para execução dos serviços d,l Administração Geral da Fa

zenda Nacional,

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização contida no art. 33 da lei n. :2 (83, de 30 de julho de
1909, decreta

Art. r". Os serviços da Administração Geral da Fazenda Na
cional serão reg'idos pelo reg-ulamento que a este acompanha, assignado
pelo Ministro de Estado dos Negocios da Fazenda.

. Art. 2~. O referido regulamento entrará em vigor a 1 de feve
reiro de 19IO.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro 1909, 88° da Independencia e 21°
da Republica .

NILO PEÇANHA,

Leopoldo de Bulhões.

Reg~ula..J:nen..to 'p a.a-u, os servi~~os da .i\.<:huinis
tn.·ação C':;-eral da Jl<~a..zenda1.","aeional, a que
se s-e.rec-c () decreto 11.. '/ ,'/J1, desta data

TITULO I

DA AD:\UNISTRAÇÃO GERAL DA FAZENDA PUBLICA

DISPOSIÇÕES PRELlJ'ilINI\RES

Art. 1°.' A a.lministração da Fazenda Publica é centralizada no
Míuistcrio da Fazenda, que superintcnde todo pessoal della incumbido e
regula a discriminação, distribuição e applicação do material á mesma
attinente.

Art. 2°, A administração geral da Fazenda Publica comprehende :

I) o tombamento, a gestão, a exploração do património nacional
e a sua alienação, quando autorizada em lei;

3) a apurr ção e arrecadação da receita publica j
3) a applicação da receita publica arrecadada á despeza autorizada;
4} a modelação e a execução da contabilidade geral da Republica ;
5) a rescisão dos contractos e a caducidade das concessões, levada a

effclto administrativamente, quando estipuladas, de modo preciso em



lH4 AUTOS DO PODER EXECU'l'IVO

clausulas que importam, não uma pena convencional, antes uma medida
assecnratoria do exito e execução do serviço publico, pactuada, com
mutuo consenso dos contractantes, ou acceita como condição do acto da
concessão.

Art. 3°. Os serviços discriminadamente indicados no art. :]0 ficam
a cargo dos departamentos da administração gera: da Fazenda Publica
e sob a jurisdicção do Ministcrio da Fazenda.

Art. 4°. Os departamentos a que se refere o art. 3°, são :
I) o Thcsouro Nacional e suas delegações na Republica c no

estrangeiro ;
2) as directorias e secções de contabilidade dos diversos ministe

rios, quaesqucr que sejam suas denominações e organizações, como ra
mificações da contabilidade geral da República ;

~) as Alfandegas, Mesas de Rendas e Collectotias ;
4) a Recebedoria do Districto Federal;
5) a Casa da Moeda;
6) a Caixa de Amortização;
7) a Caixa de Conversão;
8) a Imprensa Nacíonal ;
9) O Laboratório Nacional de Analyses :

to) a Inspectoria de Seguros j
I I) a Estatistica Commercial.
Art. 5°. A defesa da Fazenda Publica federal, nos casos previstos

no n. 5 do art. 2°, será promovida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Publica.

Art. 6°. Quando a apuração dos direitos e interesses da Fazenda
Publica, resultantes de contractos ou concessões, dever ser feita perante
os tribunaes judtcinrios, por figurar nellcs a Fazenda PUblica como enti
dade de direito privado, a Procuradoria limitará sua acção a propor
cionar elementos instructivos ou esclarecimentos aos procuradores da
República e promover as diligencias, que os mesmos requisitarem, nas
repartições federaes.

Art. 7°. Sempre que a veriflcaçâo dos direitos e Interesses a que se
refere o artigo antecedente affcctar a Fazenda Publica federal, como en
tidade de direito puolrco, caberá á Procuradoria Geral da Fazenda pro.
1I10ver administrativamente a solução de qualquer collisão, de confonui
dade COm as clausulas das concessões ou dos contractos, onde se houver
estipulado que a apuração independa de acto judicial.

Art. 8°. O gabinete do Ministro da Fazenda imprimira ao apparelho
administrativo da Fazenda Publica a direcção que resolver dar-lhe o mi
nistro e centralisara os elementos que possam influenciar os netos da
gestão financeira da Republica.

CAPITULO I

DO MINISTRO DA FAZENDA

Art. 9°. O Ministro da Fazenda é ° chefe dos serviços a cargo do
respectivo ministério: snpermtendc-os e resolve a expedição dos mesmos,
quer por meio de resoluções tomadas por sua unica deliberação, quer
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ouvindo os directores do Thesouro e o Procurador Geral da Fazenda
Publica, singular ou collectivamente.

Art. ro. A dirccção dos serviços a cargo do Ministro da Fazenda
consiste na pratica de actos, nas resoluções e deliberações que tenham
por objecto:

I) uniformizar e dirigir o serviço da contabilidade geral da União,
exercendo fiscalização sobre todas as repartições, dependentes ou não
do mesmo ministério, que tenham a seu cargo cscripturar receita c des
peza :

2) centralizar e harmonizar, alterando ou reduzindo, os orçamentos
parciaes dos demais ministerios, para ° fim de organizar, annualmente,
a proposta do orçamento da União, que deve ser apresentada á Camara
dos Deputados;

3) adoptar os processos mais adequados á perfeita arrecadação da
receita publica e respectiva escripturaçâo :

4) expedir instruccões sobre a execução das leis e regulamentos que
entendem com a fazenda federal;

5) promover a rigorosa applicação das regras da contabilidade Pu
blica a todos os serviços fiscaes c, accentuadamente, no que affecta a
organização dos orçamentos: estabelecer a modelação das contas da
gestão financeira e a formação dos balancetes mensacs das estações
exactoras e pagadoras, das synopses ou balanços provisórios e dos ba
lanços finaes dos exercícios, expedindo ínstrucçõcs e modelos para que
taes serviços tenham inteira e uniforme execução;

6) approvar as fianças dos responsavcís para com a Fazenda Na
cional -

~/ realizar as operações de credito devidamente autorizadas em lei;
8) deliberar sobre o uso dos créditos addicionaes que interessarem

ao Ministério da Fazenda, e emittir parecer sobre a praticabilidade elo
emprego de taes creditas pelos demais ministérios, em face dos recursos
do Thesouro :

9) resolver a demissão dos empregados do quadro da Fazenda;
J o) ordenar a prisão dos agentes fiscaes nos casos do decreto de 5

ele dezembro de r{l49 e do art. )4 da lei n. 22l de 20 de novembro
de 1894;

I t ] pcrmittir que os devedores á Fazenda Publica realizem par..
celladamente o pagamento de seus debitas; menos quando se tratar de
alcance fixado pelo Tribunal de Contas, caso em que deverá ser o re
ferido alcance. recolhido, n08 termos da condenmação, e de conformi
dade com o disposto no decreto 11. 24-'9 de 2.'} de dezembro de 1896;

12) fazer cumprir as decisões proferidas pelos tribunacs judiciarios,
que affectem a Fazenda Publica, sem de qualquer fórma modificar as
decisões tomadas;

]3) expedir instruccôes aos representantes do rninisterio publico,
perante os tribunaes judiciários para que interponham os recursos que
no caso couberem, das decisões e julgados de taes tnbunacs, quando
affectarem os direitos ou os interesses da Fazenda Publica;

14) sujeitar ti inspecção de saude O funccionario de qualquer cate
goria do Ministério da Fazenda, que se inhabilitar para o servico de
cargo, afim de apurar o seu estado de invalidez;
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15) propor ao Presidente da Repubüca a concessãodá aposentadoria
ao funccionario do IH inistcrio da Fazenda, cuja invalidez fôr apurada,
independente de petição;

16) apresentar ao Presidente da Rcpuhlica a exposição a que se re
fere o § 3° do art. 2° do decreto legislativo 11. 39:2, de g de outubro de
1896, para Ofim de serem levadas a effeito a cobrança do imposto im
pugnado ou a despcza não registrada pelo Tribunal de Contas;

17) formular os uctr:s de sua competencia e propor ao Chefe do
Estado os que a excederem e forem uecessarios ao aperfeiçoamento do
systema financeiro c fiscal da Rcpublicn.

CAPITULO II

DO THESQURO NACIO~AL

Organização institucional

Art. I L O Thesouro Nacional é o centro da administração geral
da Fazenda Publica; imprime direcção e movimento aos varias depar
tamentos em que se distribuem os diversos ramos dos serviços finan
ceiros da Republica ; regula e contrasteia, por meio de suas directorias,
o funccionamento do apparelho fiscal, de modo a congregar, sobre a
gestão financeira, elementos que autorizem a remodelação elos orça-,
rnentos, dos quadros tributarias c das contas finaes da administração da
Paa-nda Publica.

Art. 12. 1\ sdminístração a cargo do Thesouro Nacional,é exercida
pelas sub-divisões do departamento geral da Fazenda Publicá, que pre
sidem a todos os serviços da gestão fiscal, provendo-os do pessoal de
Iuncção e dos. supprimentos matcriacs nccessanos:c fiscalizando a
execução dos mesmos.

. Art. 13 O Thesouro Nacional provê aos serviços a seu cargo por
meio das seguintes sub-divisões do quadro administrativo da Fa
zenda :

directoria do gabinete;
dircctoria da receita;
directoria da despeza :
dírectoria geral da contabilidade;
directoria do patrimonio nacional;
procuradoria geral da fazenda publica;
thesouraria e pagadorias.
Art I4. O g-abinete do ministro é o centro da administração da

Fazenda, a cargo do Tbesouro e das repartições deste dependentes. Ao
gabinete devem ser remcttidos, annualrnentc, até 31 de Janeiro, relata
rias circumstanciados dos factos da gestao dos serviços a cargo de
cada uma das directorias do 'I'hcsouro, na anuo anterior, com iodi
cação das medidas necessárias ao regular desempenho dos mesmos.
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Art. I,). A dírectoria do gabinete comprehenderá tres secções,
sob as ordens de um sub-director, que dirigirá os trabalhos de accórdo
com as instrucçôes e ,1S determinações vcrbacs ou escriptas do di
rcctor .

Art. 16. O cürcctor do gabinete terá a denominação de dirccror
geral chefe do gabinete.

Art. 17. A directoria da receita publica centraliza a exacção e a
administração 'das rendas oriundas do domínio patnmonial e industrial
da Nação, da tributação e das operações do credito publico.

Art. lé3. A' dircctoria da receita publica ficam subordinadas as es
rações e rcpartícõcs de serviços administrativos por onde se arrecadam
rendas publicas; della receberão iaes estações e repartições instrucções
tendencias a regular o processo da arrecadação das mesmas rendas.

Art. 19. A' directorta da receita publica serão endereçadas as
consultas e reclamações que entendam com a applicaçâo dos dispositivos
reguladores da cobrança das taxas e (h eXaCy10 dos impostos de qual
quer especic.

i\rt. 20. Ficam immediatamente subordinadas [1 dircctoria da re
ceita publica, que exercera sobre ellas inspccção e fiscalização, as al
fandegas, as collcctorias do Estado do Rio de Janeiro, ,1 rccebedoria do
Districto Federal, a Casa da Moeda, a Imprensa Nacional e o Labora~

torio Nacional de Analyses,
Art. 21. J\ directorta da despeza publica é o centro de ccnver

gencia de todos os factos da gestão fiscal, q no aftcctam 013 gastos eom
os serviços publicas i ella centraliza a cscripturaçâo dos creditas orça
mentatios, e addicionacs que provem, em cada mnnsterio, ás neces
sidades dos serviços administrativos,

Art. 22. Os elementos proporcionados pela cscripturação da di
rectoria da dcspeza publica servirão para regular o estado dos credites
afim de serem as dotações dos titulas orcamentarios de Caracter ava
liativo, comtemplados na tabclla anuexa á lei da despeza, providas de
supplemcntação.

Art. 33. Na directoria geral da contabilidade fica centralizada a
contabilidade da União, com a organização unificada, que 11]e dito as
leis n. 23, de 30 de outubro de 1B91 e n. 3.oB3, de 30 de julho de 1909
c este regulamento, tendo como chefe o director geral da contabilidade
do Thesouro, que exercerá sobre ella superíntendencia inunediata c di
recta sob as ordens do ministro da Fazenda.

Art. 24. A' directoria geral da 'contabilidade compete a suprema
administração da contabilidade da IInião, á qual ficam imcorporadas,
como parte do seu organismo, as directorias de contabilidade dos mi
nistenos, as secções de contabilidade, quacsquar que sejam suas deno
minações, as thesoururias e pagadorias das repartições que as pos
surrem,sejam civis ou militares.

Art. 2.1, Os chefes e dírcctorcs 'das contabilidades dos ministérios,
os contadores, sub-contadores, thcsoureirns e pagadores ficam tarnbcm
subordinados ao ministro da Fnzedda e ao director da contabilidade
do T'hesouro, aos quacs serão aflcctas as duvidas sobre a classificação da
desoeza, a inteiligencia de titules orçamcntarios e dos actos de abertura
dos creditas urldicionaes.
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Art. 26. Embora continuando a Iunccinnar nos respectivos -minis
terlos e repartições, serão taes empregados nomeados pelo Presidente'
da República, sendo referendados 08 decretos de nomeação pelo mi
nistro que preside ao serviço e pelo ministro da Fazenda.

Art. 27. No que entende C0111 a uniformidade, o movimento e a
direcção da contabilidade da República são os funccionarios de conta
bilidade dos diversos ministerios, civis e militares, immediataruenrc su
bordinados ao Míntsteno da Fazenda.

Art. sB. Ao director da contabilidade enviarão os directores e os
chefes da contabilidade dos diversos minísterios balancetes mensaes elas
operações, a carg-o dos thesoureiros c pagadores, e todos os elementos
necessarios á formação das contas da gestão financeira c da execução
dos orçamentos, que ao mesmo ministério compete formular para serem
pelo Presidente da República apresentadas, annualmente , á apreciação
do Congresso.

Art. 29. A directoria do património nacional preside á adminis
tração dos bens immobiliarios e mobiliários do dominio privado da
Nação, que não estiverem applicados a serviços 80S diversos miníste
rios; faz incluir esses bens, desviados da administração do Ministério
da Fazenda, no arrolamento geral dos próprios nacionaes; expede in
strucçõcs sobre a conservação dos mesmos; promove a sua recon
strucçâo , no caso de ruina , e regula a sua alienação, quando devida
mente autorizada.

Art. 30. Os próprios nacionacs, de qualquer natureza, serão ar
rolados por íunccionarios da directoria d-o Patrimorio Nacional, aos
quacs corre o dever de organizar o tombamento dos mesmos, com in
dicação, tão precisa quanto fór possível, da situação, dos limites, 0.1
extensão, do~valor, do rendimento, do custo de exploração e do estado
de conservaçao.

Art. 3 I. Será o tombamento annualmente revisto para o effeito
de serem nelle incorporados os bens novamente adquiridos e elimi
nados os que, por qualquer motivo, houverem sido ocsaggrcgndos do
domínio nacional.

Art. 3'2. A incorporação, nos próprios nacionaes , dos bens ad
quiridos pela União será promovida pela directoria do Património Na
cional, na conformidade da legislação em vigor.

Art. 33. Na directoria do Património centraliza-se a adminis
tração dos bens do oominio privado da Nação. O tombamento por dia
feito constitue o cadastro dos referidos bens, para todos os cffcitos de
direito.

Art. 34. Os bens do domínio mobiliário, ainda quando sob a ad
ministração dos diversos ministérios e utilizados cru serviços aos
mesmos pertinentes, comprehendendo o armamento c os petrechos bel
licos, O material Iluctuantc da Armada, os apparelhos dos Iaboratorios,
as collecçõcs de mauuscriptos, de telas, quadros, obras de esculptura e
todos os objectos que em tal domínio se possam incluir farão parte do
arrolamento a cargo da directoria do Patrimonío Nacional.

Art. 35. FicDID, igualmente. sob a administração da directoria do
Património Nac íonal os bens e direitos que constituem o domínio incor
poreo e financeiro da República, como o direito de caçar nas florestas,
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a pesca nos rios, a exploração das jazidas de minereo nos terrenos de
marinhas e nos accrescidos, a utilização das aguas elos rios, das re
prezas e açudes, as acções de companhias ou emprezas iudustriaes, os
titulas da divida activa da União.

Art. 36. Cada ministério, comquanto tenha sob sua administracão
os bens moveis, e nnmoveís empregados nos serviços a seu cargo, de
vera enviar á direc:toria do Patrimonio Nacional, annualrnente, e todas
as vezes que ella o requisitar, informações e dados sobre o estado de
conservação dos referiuos bens, cem indicação dos reparos e melhora
mentos de que necessitarem, para não soffrerem deterioração.

Art. 37. A adaptação do próprio nacional ao serviço a que o
destinar o ministerio será feita por este c correrá a despesa á conta do
respectivo credito orçamentario .

Art. 38. A Procuradoria Geral da Fazenda Publica é o departu
mente da administração a cargo do Ministerio da Fazenda, que provê
aos actos e factos da gestão fiscal em q lIO se apuram e affirmam di
reitos c obrigações e se resguardam interesses do Thesouro Nacional,
nas suas relações com os particulares, para o effeito de serem tomadas
deliberações e resoluções de caracter adrnintstrativo. .

ArL. 39. A Procuradoria Geral da Fazenda Publica tem como
chefe ° procurador geral, nomeado, em commíssão, dentre os doutores
ou bacharéis em sciencias jurídicas e sociaes.

Ar1. 40. O procurador geral da Fazenda Publica terá um ajudante
e dons officiaes com as attribuições tixadas neste regulamento.

Ar1. 41. O ajudante do procurador geral da Fazenda Publica e os
officiaes da procuradoria deverão ser diplomados em direito.

. .\.rt~A2. Ao ajudante do 1?roc:uraclOl~ geral da Fazenda e aos ofll
ciaes ela procuradoria tem applicacâo o dISPOSitiVO do art. 2,~ da lei
n . 3.083, de 30 de julho de 1909, referente aos funccionarios do quadro
do Minísterío da Fazenda, que contarem mais de 10 annos de eâectivo
exercido.

Art. 43. Nas questões de caracter contencioso em que se venti
larem direitos decorrentes de factos administrativos, como nos recursos
interpostos dos actos de lançamento e arrecadação de impostos, nas re
clamações referentes a concessões de obras publicas, estradas e linhas
de navegação, contractos de qualquer natureza, montepios, meio soldos,
aposentadorias, jubilações, fianças, incorporações de bens no dominio
da Nação, alienações de proprios nacíonacs c sempre que o ministro da
Fazenda, o denominar, é obrígntoría a interposição de parecer do
procurador geral da Fazenda Publica.

Art. 44. A Fazenda Publica Federal age, por intermédio do pro
curador geral, nas concessões ele toda a ordem, nos tratados e con
venções de caracter de internacional idade, que visarem o estabeleci
mento de rcgtmer. singular de favores, em referencia á tributação
aduaneira, na imposição de caducidade ás concessões, na celebração e
na rescisão dos contractos, ainda de direito privado, para a eflectiva
applicação de clausulas rescisórias e de caducidade estipuladas de
modo preciso.

Art. 45. Nas convenções em que a União -fif~'urar como entidade de
direito privado será representada a Fazenda Publica Federal, perante os
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tribunaes judiciários, pelos agentes do Ministério Publico, de confor
midade com a legislação em vigor,

Art. 46. }\' CProcun1.cloria Geral ela Fazenda Publica serão CQOlnlU
nicadas, pelos diffcrcntes nunisterios, as questões que se ventilarem
contra a Fazenda, perante os tribunaes judiciários, em virtude de actos
óu factos occurrentes na administração dos serviços a cargo elos mesmos
ministcrios,

Art. 47. O procurador geral da Fazenda Publica proporcionará aos
procuradores da República Os elementos, ao seu alcance, que se fizerem
necessários á defesa dos direitos da Fazenda Federal e praticará, por sua
vez, os netos ele sua competencia, para a collaboracão na defesa da
mesma Fazenàa.

Art. 48. Os escripturarios do Thcsouro serão distribuídos pelo
ministro pelas directorías c procuradoria da Fazenda, de accórdo com
as necessidades do serviço.

Art. 49. O procurador geral da Fazenda Publica possuirá Os prcdi
camentos e as vantagens dos dircctorcs do Thesouro.

Art. 50. A thesouraria geral é a estação por onde' se realiza, para
o Tbesouro Nacional, a entrada de toda a renda federal arrecadada nas
repartições da Capital ela República e 110 Estado do Rio de Janeiro,
das sommas provenientes de movimentos de fundos, por clla ou com
ella praticados, e de operações de credito realizadas, bem assim a
sabida das mesmas sommas por supprimentos ou qualquer outra ope
ração de movimento de fundos.

Art. 51. A thcsouraria geral é sobordínada á directorta geral de
contabilidade publica e terá por chcíe o thesourciro g-eral que a regerá
de accôrdo com os preceitos deste regulamento e do regimento interno
que o ministro da Fazenda entender expedir.

Art. 5'2. A tbcsourar ia terá um escrivão, com as attribuíções
fixadas neste regulamento e os escripturarios nccessaríos ao serviço de
sua escripturacão.

Art. 53. O escrivão será o lO ou J O escripturario, designado por
portaria do director da contabilidade, com aptidão provada em escri
ptui'ação mercantil, tirocínio em contabilidade publica, e reconhecida
idoneidade moral.

Art. 54. O escrivão terá os auxiliares nccessaríos, designados
todos por portaria do director geral de contabilidade do T'hesouro,

Art. 55. O thesoureiro geral terá os auxiliares, fieis e prepostos
que a lei designar.

Art. 56. A responsabilidade do t-esoureiro e dos pagadores, para
com a Fazenda Publica, comprchcnae a dos seus auxiliares, fieis e pre
postos. A sua fiança responde pelas faltas, omissões e desvios, de
qualquer ordem, pelos mesmos praticados.

Art. 57. A responsabilidade solidária do thesonreiro e dos paga
dores pelos netos de seus auxiliares, fieis e prepostos abrange os ha
veres do mesmo tuesourciro e dos pagadores.

Art. 511. O ministro da Fazenda poderá cxlgir do thescureiro e dos
pagadores as seguranças e cauções, que julgar necessarias para per
mittir a admissão de fieis ou prepostos, que os substituam em suas
faltas e nos seus impedimentos.
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Art. 59. O Thesouro terá duas pagadorins para realizarem o
pagamento ca despeza com os serviços publicas.

Art. 60. A' I" paga-torta incumbirá o pagnmcntc de vencimentos
de todos os empregados civis, dos inactivos, elas pensões, tenças dos
monte-pios e meio-soldos, qualquer que seja o rninistcrio a que taes
empregados e tal despeza pertençam, dentro do Districto Federal e
Estado do Rio de Janeiro, com cxccpção do pessoal pago lias estações
pagadoras dos diversos ministerios.

, Art. cr. A']" pagadoria caberei pagar a despesa do material e em
geral todos os demais pagamentos a fazerem-se no Thesouro Nacional.

Art. 63. Os chefes dessas estações serão 08 escrivães, designados
pelo director da despeza publica, dentre os empregados de Fazenda que
se distinguirem por sua idoneidade moral e profissional.

Art. 6.3. Cada p:lg-adoria terá além do escrivão os escnpturartos
necessarios para o desempenho dos seus serviços, designados pelo di
rector da dcspeza publica, dentre os empregados com exercido na sua
directoria.

Art. 6..j.. A responsabilidade dos pagadores comprehende não só
mente a apuração ela lc:~·alidade dos documentos ele despeza relativos
ao pagamento, que tiverem de fazer, como, igual.nenre, a verificação
da identidade da pessoa do credor.

Art. 65. A responsabilidade dos pagadores pelas quantias recebidas
da thesonraría é estabelecida pela indicação das mesmas quantias na
nota entreguc oclo thcsoureiro, assígnada por este e pelo escrivão.

Art. 66. Os pagadores terão os fieis que a lei designar, afim de
auxiliai-os nos pagamentos.

Osefieis serão admittldos pelos pagadores. mediante parecer do
director da despeza publica e approvação do ministro da Fazenda.

Ar1. 67. Os pagadores indicarão os fieis que os devam substituir
corn approvações do dircctor da despeza publica. No caso de falleci
menta, demissão Ou suspensão dos pagadores, a substituição recahirá
no empregado de Fazenda que for designado pelo director da despcza
publica, com approvação do ministro.

Art. 613. A responsabilidade do escrivão da 2,l pagadoria fica
adstricta ao pagamento das ferias dos operários, pela declaração nelias
lançada, no acto elo pagamento, e da qual conste a ímportancía total
paga durante o dia .

CAPiTULO nr

DA lNSPECTORIA DE SEGUROS

Art. 69, A inspcctoría de seguros I~ incorporada ao quadro das
repartições de Fazeuda , e rege-se na parte insntucíonal, pelo precei
tuaria deste regulamento

Art. 70, O numero, as classes e os vencimentos dos funccionarios
da inspcctorla de seguros são os constantes da tabella annexa.

Ar1. 7I. Serão nomeados por decreto o inspector, os esoipturarios
e os delegados rcgionaes.
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Art. 72. As vagas que se derem serão providas de contormí
dade com as disposições que regulam a admissão dos funccionarios de
Fazenda.

Art. 73. Aos funccionarios constantes da tabella annexa são applí
caveis as disposições em vigor para os do Thesouro Nacional, com rcrc.
rencla ao ponto, aos concursos) ás trausfercncías para outras repartições
da Fazenda, ao acccsso, ÚS suspensões, ás demissões, aposentadorias,
licenças, substituições e vencimentos.

Art. 74. O inspector será substituido, nos impedimentos tempo
radas, pelos r" escripturarios, por ordem de antiguidade, c nos casos
de licença ou prolongada interrupção da fuucção, por quem o ministro
da Fazenda designar.

Os delegados regionaes serão substituidos por quem o inspector
desígnar, com approvação do ministro (la Fazenda.

CAPITULO IV

DO LABORATORlO NAQIONAL DE ANALYSES

Art. 75. O Iaboratorio de nnalyscs k'lZ parte do quadro das repar
tições de Fazenda; a ellc applica-se o preceituario regulador de taes
repartições, quer quanto ao organismo institucional, quer ao fun
ccional.

Art. 7f. O Laboratorto de Analyses terá: um director, uma secre
taria Ou secção do expediente e lima secção technica.

Art. 77. A secretaria compor-se-ha de I' S escripturarios, sendo um
chefe de secretaria, 2' S escripturarios e de um porteiro conservador.

Art. 78. A secção technica compor-se-lia de l°' 3 u S e g'" clumicos.
Art. 79. O Iognr de dircctor será provido por decreto e rccahirá

em um medico de reconhecida cornpetencia scientifica nos assumptos
que fazem objecto da instituição.

Art. 80. Os empregados da secção techuica serão nomeados por
decreto, sendo os lOS e 3

US cnimícos por promoção gradativa ', os 3°' chi
micos por concurso, entre cidadãos brazileiros diplomados em escola
superior em que se ministre o ensino da chimica, devendo ter, pelo
menos, seis mezes de pratica assídua e proveitosa cm labo-atono official.

Art. 81. O porteiro conservador será nomeado por portaria do
ministro da Fazenda.

Art. 82. As nomeações, .o accesso, as suspensões, as licenças, as
substituições, a aposentadoria, as demissões, os vencimentos, o ponto
e a remoção dos empregados da secretaria por outras repartições de
Fazenda serão regulados pela legislação da administração da Fazenda e
do Thesouro Nacional.

CAPITULO V

DA RECEBEDORIA DO DlSTRICTO FEDERAL

Art. 83. O cargo de director da Recebedoria do Districto Federal
será exercido, em commlssão, por empregados de Fazenda.
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Art. 84. A expedição dos serviços da Reccbedoria ficará a cargo
de duas sub-directorias com a díscrlruinaçüo de competencia estabe
lecida neste regulamento.

Art. 85. U numero, a classe e os vencimentos dos empregados da
Recebcdoria serão os constantes ela tabella annexa á lei n. 2.083, de 30
de julho de 1909. .

Art. 86. Os vencimentos do ttesourelro ficam equiparados ao dos
sub-directores e os do fiel elo thesoureíro aos dos '2~~ escripturarios.

Quer ° thcsoureíro, quer os fieis teem direito ás gratificações
actuaes para quebras.

CAPITULO VI

DA DIRECTORIA DA ESTAT1STICA COlIIlIfERC1AL

Art. 87. A directoria ela Estatistica Comrnercial faz; parte do
quadro. das repartições de Fazenda e rege-se pelos preceitos da legis
lação reguladora de taes repartições.

Art. 88. O pessoal da directoria da Estatistica Comrnercial é o con
stante da tabella nnnexa a este regulamento, na qual se indica o numero,
as classes e os vencimentos dos empregados.

§ I. () Serão nomeados por decreto o director, o sub-director , os
chefes de secção e os escripturarios. O porteiro e o correio serão no:
meados por portaria do ministro. Os delegados nos Estados serão no
meados pelo ministro e serão conservados emquanto bem servirem,
podendo ser augmentado ou diminukto o numero de delegados segundo
as eorraeníencías do serviço.

§ '2. o As vagas que se derem serão providas, de conformidade com
as disposições que regulam a admissão dos funccionarios de Fazenda ..

§ 3. o Aos funccionarios crt-ctívos da estatística commercíal serão
appjícaveís as disposições em vigor para os do Thesouro Nacional com
referencia ao ponto, aos concursos, ás transfcrencias para as outras re
partições de Fazenda, ao accesso, ás suspensões, ás demissões, a posen
tadorias, licenças, substituições e vencimentos.

Art. 89. Os delegados da repartição nos Estados constam do
quadro indicativo annexo á tabelln do pessoal permanente da directoria
da Estatística.

TITULO

JURISDICÇÁO, COl\1PETENCIA E ATTRIBUlÇÕES

CAPITULO I

DO .lI1INISTRO DA FAZENDA

Art. 90. O ministro da Fazenda tem sob sua jurisdicçâo ° corpo
de funccionarios dos diversos departamentos do Ministério da Fazenda,
no qual se comprehenJern os empregados das secções e directorias de
contabilidade dos outros ministcrios e os das repartições annexadas pela
lei u. 2.083, de 30 de julho de 1909ao quadro das repartições de Fazenda.
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Art. 91. A competencia do ministro da Fazenda abrange os actos
que entendem com as liquidações de interesses e direitos em conatcto
com os da Fazenda Publica, especificadamcnte, com as caducidades elas
concessões, rescisões de contractos, provimento de recursos c recla
mações referentes aos' actos de exacção de rendas e quaesqucr outros
que possam affectar a situação da Fazenda Publica, dos seus auxiliares
e da fórma vpratica da instn-cçãoe solução dos processos, que entendam
com a apuração dos actos da gestão fiscal.

Art. 92. Quacsquer resoluções, que affectcm Os direitos c interesses
individuaes, ~ que possa applicarsc o remédio ela acção do art. J3 da
lei n. 221, de 20 de novembro de J894, serão tomadas mediante parecer
da Procuradoria Geral da Fazenda Publica.

Art. 93. Dependerão da iniciativa do i)rocurador geral da Fazenda
Publica os actos de declaração de caducidade de concessões e os de res
cisão de contrnctos, de qualquer natureza, celebrados pelo Ministeric
da Fazenda, sempre que em taes concessões e contractos houver sido
estipulada a effectividade ela caducidade e da rescisão, independente
mente de iuterpellação judic.al.

Art. 94. As reclamações contra actos de jurisdicção do Tribunal
de Contas em matéria de tomada de contas s6 poderão ser apresen
tadas perante o mesmo tribunal.

CAPITULO II

DA DIRECi'ORIA no GAmNETE

Art. 95. Os serviços a cargo da directoria do gabinete dístri
buem-se por tres secções.

Art. 96. A' r" secçãocompete:

I) organizar a correspondencia do ministro, lavrando os avisos,
offícíos e memoronac que entendam com a conununicação das delibe
rações do ministro as diversas repartições por elle jurísdiccionadas ;

2) expedir os actos do próprio gabinete em correspondencia COm
os departamentos e estações pertencentes ou subordinadas ao Minis
teria da Fazenda;

3) lavrar os decretos e as portarias de nomeação, de licença,de trans
fercocía, de demissão do pessoal do Ministério e os actos de designação
para commissões, as portarias de louvor e as de advertencia e suspensão;

4) expedir os titulas de aposentadoria, monte-pio, meio soldo e
pensões de qualquer natureza, ainda quando concedidas por netos le
g-islativos;

5) organizar o assentamento dos empregados de Fazenda, com
indicação do nome, idade, estado, categoria c a história completa da
carreira publica dos empregados : mencionando as datas das nomeações,
a posse, O exercido, os accessos, as remoções, as comn.íssõcs extraor
diuarias, temporárias e permanentes, as licenças, as suspensões, os elo
gios, trabalhos que hajam executado, serviços relevantes e tudo
quanto affectar o seu tirocíuío funccional ; promovendo na Imprensa
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Nacional a publicação annual do assentamento dos empregados, assim
organizado ;

6) escripturar o protoco.lo do gabinete do ministro, de modo a
consignar o movimento detalhado dos papeis que tiverem ncllc en
trada para o fim ele proporcionar aos interessados o conhecimento da
circulação dos mesmos papeis e a sua situação de momento;

7) prover ú dírccção do cartorio do Thesouro e á organização
systematíca do mesmo.

Art. 97. A' 2~ secção cabe:

r) encaminhar ao despacho do ministro os processos em que deve
elle proferir decisão, instruindo-os, quando necessário, com a indicação
dos precedentes, que a tradícção houver consagrado e a pratica san
ccionado ,

Exercitando a competencia <teima indicada terá a 2[\ secção a seu
cargo os processos:

aO) dos recursos administrativos em todos os casos e espécies em
que elles possam ser interpostos;

b) das fianças que devam ser approvadas pelo ministro c julgadas
pelo Tribunal de Contas;

c) das prisões administrativas, de responsáveis que não hajam
recolhido os dinheiros, producto de arrecadações ele impostos, taxas
ou rendimentos de bens do domiuío patrimonial ou industr ial, da
União, nos prazos lixados nOS regulamentos, pelas delezaclas fiscaes,
nos Estados, ou pelo T'hesouro, na Capital Federal e Estado do Rio
de Janeiro; c ,daquclles que detiverem em seu poder alcances e pro
tenderem evadir-se;

2) redigir os mandados de pagamento ele dcspeza e os actos
referentes á arrecadação da receita.

Art. 98. A 3" secção organizara os processos preparatórios das
deliberações, que o ministro da Fazen.ia houver de tomar:

r) em referenda á regulamentação de qualquer lei que tenha como
objccto a gestão financeira, a cxacção de impostos e a organização de
serviços üscacs :

2) relativamente a iastmcções p"ra regular a prompta adminis
tração da Fazenda Publica, e simplificação e segurança dos processos da
gestão fiscal; ,

3) quanto ás consultas que o mesmo ministro tiver de dirigir ao
Tribunal de Contas, para a utilização do expo.iicnte da abertura de
creditas supplemeutares cxtraordinarios, no intervallo das sessões do
Congresso:

4) a respeito das exposições que houver de dirig'h' ao Presidente
da Repuhlica, propondo o uso ele qualquer medida dependente de
acto do chefe da Nação.

Art. 99. Fica igualmente a cargo da 3'\ secção da dircctoria do gabi
nete propor no ministro da Fazenda medidas que tendam a aperfeiçoar
o systcma financeiro c o npparclho Ji"C,I1, instituindo para este cüeito es
tudo das legislaç('c3 dos paizes cxtrangc.ros, c procedendo ao exame dos
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relatórios, das exposições, dos esclarecimentos, e das informações.que,
á mesma directoria, proporcionarem os diversos departamentos da ad
ministração da Fazenda sobre o estado desta e as medidas que a experi
encia haja revelado serem necessárias á sua mais perfeita modelaçãc e
regular tunccionamento.

CAPITULO III

DA DIRECTORIA DA RECEITA PUBLICA

Art. 100. r~ da exclusiva competencia da directoria da receita publi
ca promover, regular, dirigir e centralizar a arrecadação de todas as
rendas da União, seja qual for a sua natureza, ordinarias ou extraordi
narias, e quer tenham COlTlO fonte originaria o dominio patrimonial e
industrial da Nação, quer a tributação ou o credito publico.

Art. rol. Esta competencia exercita-a a directoria da receita pu
blica:

I) expedindo para maior efficacia e exactidão da arrecadação, in
strucções a quantos tenham a seu cargo a exaccão de rendas publicas,
quer administrando bens do dominio patrimonial e industrial ela Repu
blica, quer dirigindo thesou-arías e recebedorias em que sejam arreca
dados impostos, taxas, multas, rendas de qualquer especie, que devam
ser incorporados á receita da União;

2) organizando tabellas demonstrativas da receita federal, classifi
cando-a segundo suas fontes, indicando as cifras da arrecadação do ul
timo exercício licluidado, e estabelecendo em um quadro o confronto da
receita do ultimo exercido com a média da arrecadação dos tres excr
cicios anteriores;

3) formulando o plano do orçamento da receita de accõrdc com os
moldes e classificação actuaes, e remettendo-o á directoria da contabilí
d8;de para ser organizada a proposta do orçamento annual da Repu
blica :

4) emittindo parecer sobre os recursos e as reclamações interpostos
das decisões proferidas em actos de arrecadação das rendas publicas fe
deraes ;

s) instruindo os pedidos de isenções de direitos, dirigidos ao
ministro da Fazenda, com documentos; pareceres, actos anteriores que
estabeleçam praxe ou jurisprudencia administrativa que entendam com a
especie:

6) instituindo exame dos tratados comrucrciacs que contenham
estipulações sobre a importação, estabelecendo tarifas espcciaes,
firmando a situação do paiz mais favorecido, OG concedendo isenções
de direitos j

7) dando parecer sobre os tratados, que entendam tom a nave
g-ação maritima e fluvial, apreciando a condição dos interesses físcaes
ligados a tacs convenções.

Art. ]02. A. directoria da receita publica fará escripturar o producto
elas operações de credito e o apurado em empréstimos internos e
externos, como receita extraordinaria ,
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Art. 103 A' directoria da receita publica ficam subordinadas todas
as estações e repartições que arrecadam rendas federaes,

§ J. o Taes estações e repartições são eéstnctas á observancia das
ínstrucções expedidas pela dírectoria da receita, no que entenderem
com o processo de arrecadação das rendas publicas ~

§ 2." Serão enviadas á directoria da receita publica quaesquer
reclamações sobre a applicação dos dispositivos dos regulamentos
referentes á cobrança das taxas e impostos.

Art. 1°4. Compete, igualmente, á directoria da receita publica,
inspeccionar as alfandegas, recebedoria e collectorias do Estado do Rio
de Janeiro, a Casa da Moeda, a Imprensa Nacional e o Laboratorio
Nacional de Analyses, por meio de commíssões de empregados, ou sin
gularmente, pelo empregado que o director ela receita designar.

Art. Joç. A ínspecção versará sobre a renda de taes institutos,
instituindo a apreciação sobre os processos de arrecadação, da escrí
pturação e do lançamento, e quanto á administração e applicação do
material consagrado á exploração do instituto.

Art. 106. O relator-o do encarregado da inspecção será trans
mittido á directoria do gabinete do ministro da Fazenda, com parecer
reservado do director da receita publica, se assim o exigirem as medidas
a empregar. .

Art. /07. A directoria da receita publica exercerá sobre a Casa
da Moeda, a Imprensa Nacional e o Laboratório Nacional de Analyses
fiscalização, tendente a verificar a exactidão da arrecadação da receita,
examinando as caixas das thesourarias e os depositas dos almoxarifados,
tomando conhecimento das entradas de dinheiros e do material de
consumo e permanente, e verificando si foi este fornecido de accórdo
com o~.contractos de supprimcntos, celebrados em virtude de concor
rencía, ou não, e dos ajustes com os fornecedores.

Art. 108. O director da receita publica poderà impedir a entrada
e acceítação do material - e a sahicla dos productos de qualquer dessas
repartições, sempre que entender que ha irregularidade no processo do
fornecimento ou alta de ordem superior para o pagamento, que autorize
a entrega do producto ,

CAPITULO IV

DA DIRECTqRIA DA DESPEZA PUBLICA

Art. I09· E' da competencía da directoria da despeza publica:
I) fazer a escriptnraçâo dos creditas destinados, em cada ministerio,

ao pagamento da despeza votada, desde que seja registrada pelo Tri
bunal de Contas a distribuição feita no começo cio exercido;

" 2) distribuir a to.las as estações pagadoras da Repuhlica os cre
ditas precisos ao pagamento da despeza a lazer com os serviços a que
lhes couber dar provimento;
.. 3) processar a despeza. quer de exercício corrente, quer de exer

CICLOS já encerrados, para o pagamento do pessoal activo e inactivo e do
material de consumo e permanente;
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4) organizar O expediente para abertura dos creditas addicionaes e
processal-os depois de abertos e registrados p ira terem a devida ap
plicaçào ;

5) apurar nas concessões das aposentadorias, das reformas, das ju
bilações, meio-soldos, monte-pios e pensões a situação dos beneficiados,
para o eüe'to de serem expedidos os títulos pela dircctoria do gabinete;

6) fazer o assentamento do pessoal activo e inactivo e das pensio
nistas, c abrir folha para o pagamento da respectiva despeza ;

7) organizar o projecto do orçamento da despeza, com os elementos
que proporcionarem os diversos ministérios nos termos da lei n. ~;q, de
~b de outubro de 1891 c remettel-o á dircctoria geral da contabilidade
para organizar o orçamento da receita e ocspcza da República.

Art. 110. Compete, egualmente , á directoria da despeza fiscalizar
o funccionamcnto das pagadorias do Thesouro, expedir ínstrucçõcs aos
pagadores no sentido de regular o processo dos pagamentos a cargo
dos mesmos, e guardar observancla dos dispositivos deste regulamento,
que com eiles entendam; organizar os regimentos destinados a pro
verem de medidas a economia interna de taes repartições.

CAPlTULO V

DA DIRECTOlUA GERAL DA CONTABILIDADE

Art. I r I. A' directoria geral da contabilidade compete:
1) dírfgtr Õ serviço da contabilidade da República, uniformizando

a sua organização e o seu movimento;
2) coordenar os dados, que lhe forem fornecidos pelas .directorlas

da receita e despeza, para C011l elles organizar a escripturnção geral da
receita e despeza da Republica e as contas Iinaes da gestão financeira,
que deverem ser remettidas ao congrcsso :

3) instruir ,IS dircctorias de contabilidade da República no sentido
da simplificação e uniformização dos processos de contabilidade, em taes
repartições e para que possam porporcionar elementos de apreciação da
administração fiscal ;

4) fiscalizar a applicação dos preceitos de contabilidade publica
estabelecidos neste regulamento, c no codigo de contabilidade geral da
Repubhca, em todas as repartições civis e militares, ainda nas que
presidem a serviços industriaes, como os Correios, Telegraphos, Corpo
de Bombeiros, as estradas de ferro, a Imprensa Nacional e outras iden
ticas; velando para que a escripturaçao seja em taes repartições mantida
com exactidão quanto ás operações Je contabilidade, c guardem con
formidade com a da contabilidade- do 'I'hcsouro ~

S) (:rf!<lnizar a.proposta do orçamento geral da República, utili
zando os elementos proporcionados pelas directorias de receita e des
p~za c observando cs principios e reg-ras da contabilidade publica em
v.gor:

6) enviar ao gabinete do ministro ela Fazenda a proposta do 01'
çament.i ;
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7) organizar as contas da gestão financeira e da execução dos
orçamentos que dever o governo submetter ao congresso, de accórdo
com as disposições deste regulamento e do código de contabilidade
geral da República e os balanços finaes do exercício ;

8) regular a cscripturação do 'Thesouro, das delegacias fiscacs,
da Dclegencia em Londres e das administrações em que se der arreca
dação da receita e pagamento da despeza ;

9) rubricar os bilhetes do Thesouro cmittidos, como antecipação
da receita, assígnar as apólices da divida publica consolidada e as lc
tras e outros títulos de credito.

ro) escripturar o grande livro da divida publica;
J J) encaminhar as operações de credito que se realizarem por

subscripcão de títulos, aberta dentro ou fóra do paiz, e proporcionar
ínstrucções e esclarecimentos aos intermedlarios, que levarem a cffeito
taes operações no extrangeíro ou no paiz.

12) prover aos supprímcntos de numerário nas estações pagadoras,
ordenando os movimentos de fundos necessários no paiz e no ex
trangeiro.

CAPITULO VI

DA DIREC'fOlUA DO Pt\TRUIONlO

Art. I I2. A directoria do Patrimonio, tendo como razão fun
damental de sua instituição o registro e a inspecção geral de todos os
bens do dominio privado da Rcpul-lica, e a fiscalização e superíntcndcncía
dos mesmos, ainda quando a serviço de diversos ministerios, ou arren
dados a particulares, é inherente a competencia para:

I} organizar o assentamento de todos os bens do Património Na
cional, com indicação dos característicos que os discriminam de outros
e os individualizam, de modo patente, como a situação, o valor ou a
estimação, o estado de conservação e o destino que lhes tenha sido
dado;

2) proporcionar ao procurador geral da Fazenda Publico os elo
mentos para que esse funccionario possa promover a incorporação, no
Patrimonío Nacional, dos bens que a Fazenda Publica adquirir, por
qualquer título, quer tenha sido determinada a incorporação por acto
legislativo, quer se deva dar a incorporação real, por acto admi
nistrativo;

3) dirigir a administração dos referidos bens e inspeccional-os
assiduamente para verificar si os processos segundo os quacs são explo
rados, offerecem elementos para ser convenientemente aproveitada a
productividade dos mesmos, sem diminuir-lhes o valor;

4) exercer fiscalização sobre os que se acharem em serviço dos
diversos ministcnos, arrendados a terceiros, ou em poder de parti
culares, a titulo precário, e velar pela sua conservação;

5) propor a venda dos bens do dominío privado rnobiliario ou
immobiliar'io da Nação, que não puderem ser conservados, e cuja alie
nação o poder legislativo houver autorizado; expedir editacs para a
venda em publica concurrencia ; .
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6) prop6r a locação dos propríos nacíonacs e a constituição de
emphyteuse nos mesmos bens, quando assim convier aos interesses
do fisco j

7) instruir com parecer fundamentado as propostas para acquíslção,
permuta e doação in sohüum- dos bens nacionaes, afim de habilitar a
procuradoria geral da Fazenda Publica a formular as clausulas -dos actos
e contractas que deverem ser Iavrados ;

8) promover a construcçâo, reedificação, reparação dos propnos
nacíonaes, organizando os editaes de concurrencia para tal effeito ;

9) habilitar O procurador da Fazenda a provocar, em juizo com
petente, por meio dos procuradores federaes, as homologações das
medições, de marcações novas Oll aviventação das existentes, ami
gavelmente realizadas nos bens em mobiliarias do Património Nacional
e a propor as seções, que no caso couberem, para que se liquidem
em juizo, as referidas medições e demarcações, quando judicialmente
promovidas j

10) proporcionar á procuradoria da Fazenda os elementos para a
celebração dos contractos referentes aos bens do domínio privado da
República ou que se façam necessários para apurar a situação juridica
dos mesmos bens;

I I) promover o desenvolvimento da renda dos bens nacionaes,
ordenando as diligencias tendentes á sua exacta e perfeita arrecadação j
velando para que esta seja percebida e recolhida ás estações fiscaes com
jurisdicção para tal fim j

12) remetter á procuradoria geral da Fazenda Publica as g'uias,
para que a mesma promova a cobrança executiva da renda, que não
se tiver tornado effectiva nas repartições arrecadadoras.

Art. 113.1\ Para que o desempenho das attribuiçôes de que se en
contre investida a directoria do Património, neste regulamento, possa
ser, praticamente, facilitada e proporcione seguros efleitos, deverão na
mesma directona ser organizados:

a) um archivo dos documentos que interessarem os bens nacio
naes, sob qualquer aspecto;

b) uma cclletanen dos aetos ele jurisprudencia administrativa e
judiciaria, que com os mesmos se relacione ou lhes possa inter
CSSar.

CAPITULO VII

DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA PUBLICA

Art. 114. A compctcncta da Procuradoria Geral ela Fazenda Pu
blica comprenende o cxercicio de íuncções de caracter consultativo,
de índole ordiuatlva, e de acção deliberativa,

Art. IJ:5. Ag·e a procuradoria sob o primeiro aspecto, quando
emitte parecer:

I) sobre as operações de credito, que devem assentar em caução
das rendas publicas Ou de bens do dominio nacional;
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2) sobre quaesquer contractos referentes aos bens do dominio
da Nação, quer se trate de alienação, aforamento ou simples arren
damento, ainda quando autorizados em lei;

3) nas propostas de abertura de credito supplernentares e ex
traordinarios ;

4) nos pedidos de prestação de fiança de rcsponsaveis, nas cauções
contractuaes, em virtude de concurrencia, e nos processos para accei
tação de valores em earautia dos interesses da Fazenda Publica, de
qualquer natureza e seja qual fór a razão fundamental da sua pres
tação;

5) em referencia ás propostas de tratados e convenções interna
cíonaes, que tenham por fim a regulamentação do comrnercio e da
navegação, o estabelecimento de regimen singular de ravorcss quanto
á tributação aduaneira, conferindo a situação de paizes mais favo
recidos, em relação á redução da pauta ou á restituição das taxas
cobradas;

6) quando se tiver em vista apurar a situação dos direitos ou
a responsabilidade e o valor dos encargos da Fazenda, por haver con
troversía na cspecíe,

Art. 116. Exercita a Procuradoria da Fazenda Fuucção de ca
racter ordínativo ou instructívo :

" r) lavrando os termos dos contractos celebrados pela União, quer
em taes convenções mantenha a União a feição de entidade de direito
publico, como succede nas concessões, quer de personalidade de direito
privado, o que occorre nos contractos de fornecimento, de acquisicão e
alienação de bens e outros identicos ;

2) quando procede j lavratura dos termos de fiança dos ex-actores,
pagaâores, thesoureiros, almoxarifes e todos quantos teem sob a sua
guarda bens, dinheiros e valores, de qualquer natureza, pertencentes á
Fazenda Publica;

3) congregando e fornecendo aos procuradores da Republica os
elementos elucidativos dos direitos da Fazenda, a serem apurados nos
tribunaes judiciarios.

Art. I 17. A Iuncção da Procuradoria da Fazenda Publica importa
acto de iniciativa e constitue facto deliberativo:

I) na promoção da rescisão administrativa dos contractos cele
brados com a União quando, em clausula expressa, haja reservado a
União a faculdade de rescindir o pacto, independente de intervenção
judiciária ;

2) sempre que a Procuradoria da Fazenda promove a caducidade
das concessões, em virtude de clausula em que tal pena é expressamente
estipulada, para ser tornada effectiva independente de accão judiciaria ;

4) quando promove a defesa dos interesses da Fazenda Publica,
lesados, por actos realizados em qualquer dos departamentos da admi
nístraçno publica, a cargo dos diversos ministeríos. Cerre a estes o
dever de fazer á Procuradoria da Fazenda Publica. communicação das
questões sujeitas á decisão administrativa, em as quaes o interesse da
União se encontre na contíngencia de soffrer lesão;

. 5) quando julga apurado o direito da Fazenda á cobrança ele uma
divida acüva e expede a guia para fundamentar a acçâo judiciaria .



1132 ACTOS DO PODElt EX1~(;U'rrVO

CAPITULO VIII

DA TIIESOUIURIA

Art. Ir8. As operações da thesouraria teem por objccto actos da
receita e despeza ,

A~t. II9. Comprehende-n os primeiros o recolhimento da renda
remettida pelas estações arrecadadoras da Capital da República e do
Es~ado do Rio de Janeiro; as operações de credito, incluidas nestas as
emissões de letras do Thesouro, e a cobrançade saquesc letras expedidas
a favor do 'I'besouro .

.Art. 120. Os aetas de despeza constarn do pagnmenío de saques
aCc~ltos pelo Thesouro , das remessas de fundos para Londres ás dele
g~clas fiscaes das estradas e a outras estações, da entrega, aos thesou
rerros e pagadores dos ministertos do numerário destinado ao paga
mento das despezasa seu cargo .

. Art. 121. A operação de movimento de fundos a cargo da Thesou
rana devera ter logar, para supprir por uma caixa que tenha recursos,
outra que delles necessite, sem que haja indemnizaçâo .

Art. 122. A compctencla da Thesouraria para realizar movimentos
de fundos resolvc-se na pratica das seguintes operações ;

I) remessas ás delecacias físcaes de quantias de dinheiro, letras
c~)lltra particulares, bancos, estabelecimentos de qualquer especíe e,
ainda, repartições publicas;

2) acceite de saques das delegacias contra o 'I'hesouro .
. Art. 123]1. Não póde ser considcrn Io movimento de fundos o sup

pnmento de um a outro exercido, nem as quantias adeantadas por uma
a outra repartição do mesmo Estado (" que não possam ser previamente
classificadas.

Art. 124. A Thesouraría Geral fará a escripturação de suas opera
ções nos termos e de accórdo com o systema ate agora seguido; compre
hendendo o livro caixa em cada exercido tantos livros quantos são os
mezes em que o mesmo exercido estiver aberto e mais um para o tri
mestre addícional, servindo um em cada mez .

CAPITULO IX

DAS PAGADORIAS

Art. 125 E' da cornpetcncia dos empreg-ados designados pare
servir de escrivães dirigir as Pagadonas, manten ío neHas a disciplina,
distribuindo os trabalhos c encerrando-os á hora regimental.

Art. 126. Aos pagadores compete a fiscalização da legalidade da
ordem de pag-amento e a verificação da identida.le da pessoa do credor.

Art. 127. O exame da legalidade dos mandados de despesa e das
guias retere-se não s6mente ás solemnidades externas de que devam
ser os mesmos revestidos, mas á apuração da respectiva conformi.Iade
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com os creditas orçamentarios l tabella de distribuição de credites e
regras de contabilidade publica:. .

Art. 128. O escnvão da r- Pagudoria exercerá a fiscalização sobre
os inactivos e pensionistas em face da inscripção dos mesmos, que será
organizada na Pagadoria 1 com declaração da idade, nome e rcsídencia
do inaetivo·e pensionista.

Art. 129. As procurações para recebimento na C Pagadoria de
verão indicar a residencia do mandante.

Art. I30. Aos pagadores e escrivães das Pagudorias é licito soli
citar do director da Despeza que requisite de quaesquer autoridades e
dos funccionarios subalternos das demais repartições documentos, infor
mações e esclarecimentos de qualquer natureza que os habilitem a re
solver duvidas sobre a identidade do credor ou direito creditório de
quem reclama o pagamento. _

Art. ,13'" Si da syndicancia a que se proceder ficar apurada a falta
de veracidade da declaração ele rcsidencia Ou outra circumstancía que
autorize duvida sobre a identidade do pensionista, do Inactivo aLI do
credor, suspender-se-há o pagamento, dando-se do facto cornmunicacão
detalhada ao dircctor da Dcspcza. '

Art. 132. O pagador da In Pagadoria não conservará em seu poder
quantia superior á necessária ao pagamento das despczas do dia Se
guinte, durante a época do pagamento das folhas marcadas em tabella.

Art. 133. O director da Despeza Publica procederá, semestral
mente, a balanço nas Pagadorias ,

Art. 134. Pelos darnnos á Fazenda Publica, originados de enga
nos na extracção dos cheques, responderão os escripturarios equaesquer
runccíonaríos encarregados da referida extracção,

Art. 135. Aos escrivães das Pagadorías compete escrípturar os li
vros de-receita e despesa, mantendo em dia esse serviço.

Art. 136. Os escrivães serão auxiliados por cscripturarics da Dire
ctoria da Despeza Publica, por elles requisitados e concedidos pelo dire
ctor da Despeza.

Art. 137. Os fieis são responsaveis ao pagador pelos pagamentos
indevidos e illegaes feitos fóra ali dentro das Pagadonas.

Art. 138. Findo o ultimo dia do trimestre addicional de cada exer
cicio, os escrivães com os pagadores encerrarão livros da receita e
despcza e farão entrega á Thesouraria do saldo existente em caixa.

Art. '39. As Pagadorias levantarão diariamente balancetes para
verificação dos saldos existentes em caixa; esses balancetes, assignados
pelos escrivãese pagadores, serão enviados á Directoria da Despeza
Publica,

CAPITULO X

DA RECEBEDORIA

Art. 140. A' Rccebedoria compete arrecadar no Districto Federal
as rendas internas que pertencerem ou estiverem a cargo da União"

Art. 14'. O serviço da Recebedoria do Districro Federal será
distribuido por duas Sub-directorias, regida cada urna por um sub-di
rector.
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Art. 142. A rÍl Sub-directoria terá. a seu cargo

r) a cobrança das rendas, o cofre dos depositas publicas, o processo
e pagamento das restituições, do pessoal, do material e o exame dos
documentos de despeza ;

a) as averbações, annotaçõcs e os assentamentos nos livros de co
brança, a extracção dos conhecimentos de dividas, a distribuição pelos
cobradores e a respectiva tomada de contas;

3) a escripturação do livro caixa geral e dos auxiliares;
4) a organização dos balanços e orçamentos;
5) a remessa ao Tribunal de Contas dos livros da receita, dos co-

bradares e do caixa e respectivos documentos;
6) a fiscalização da Thesouraria j
7} o serviço de contabilidade a cargo da Recebedoria ,
Art. 143. A' z" Sub-directoría compete:

I) lançamento dos impostos;
z) a inscripção dos testamentos e inventarias;
3} o processo das guias do imposto de trausmissão de propriedade

inter-vivos;
4} o preparo dos livros das rendas lançadas, para a respectiva eis

branca j

5) a liquidação dos lançamentos da cscrípturaçao dos impostos de
indústrias e profissões, pcnnas d'agua e outras rendas lançadas, para
serem remettidas á Procuradoria Geral da Fazenda Publica;

6) o preijlro dos processos relativos a impostos e o que concerne
aos autos de infracção ;

7) as quitações dos exercícios encerrados;8j a ínspecção e o exame dos lançamentos-i
9 o serviço de fiscalização dos impostos de consumo;

10 a organização das estatisticas ;
I I a fiscalização do protocollo e a dirccção do Archivo ,

Art. 144. As attribuiçôes do director, dos sub-directores, escrivães
e cobradores e a frequencia da _repartição serão estabelecidas no respe
ctivo regulamento.

Ar1. 145. Os escrivães do caixa geral, dos auxiliares e do cofre de
deposito publico são solidariamente responsáveis com O thesoureiro pelas
partidas de receita que lançarem, individualmente e pelas despezas
que fizerem figurar indevidamente m cscrípturação.

Ar1. 146. São igualmente c solidariamente responsáveis os escri
vães indicados no artigo antecedente e.o thesoureiro pela legalidade dos
pagamentos que permittirem ,

Art. 147. O escrivão da folha do pagamento é pessoalmente res
ponsavel pelo pagamento illegal a que der cansa, pelo facto da extra
cção do respectivo cheque.

Ar1. 14S. E' o mesmo funccionario responsável solidariamente com
o thesoureíro, pela illegalidade de qualquer pagamento, desde que de tal
íllegalídade possa ter conhecimento, quer pelo seu criterio funccional ,
quer pela notoriedade do facto.
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Art. I49. São responsaveis pelos pagamentos que processarem,
sem estar a Recebedoria habilitada com o necessário credito, os escri
vães do caixa geral e o da folha do pagamento.

Art. 150. E' o escrivão do sello de verba responsável pela cobrança
que levar a effeito, sem guardar °preceituario do regulamento do selio.

Art. 15I. O escrivão encarregado da mscrtpcão dos testamentos e
inventaries é responsável pela guarda destes documentos, entregues
para serem ínscrtptos.

CAPITULO XI

DO LAllORATORIO NACIONAL DE ANALYSES

Art. 152. O Laboratório Nacional de Analyees é auxiliar das repar
tições e autoridades fiscalizadoras, no que entendem com as classifica
cões de mercadorias nas tarifas aduaneiras e applicação das leis üscaes,
para o effeíto de ministrar todos os dado scieruitlcos que lhe forem re
quisitados para aquelle fim.

Art. 153. Ao Laboratório de Analyses assiste competencía:
I) para analysar as bebidas, os procuctos alimenticios e os desti

nados ao fabrico dos mesmos que forem importados pela Alfandega do
Rio de Janeiro;

2) para proceder, além das analyses requisitadas pelas autoridades
fiscacs e aduaneiras, aos exames determinados pejo Governo, ás analyses
e exames requeridos por particulares e, me-liante ordem do ministro
da Fazenda, ás que forem solicitadas por qnaesquer autoridades federaes
ou estsdoaes ;

3) para condernnar, como nocivos á saude publica, e impedir que
sejam dados ao consumo, todos 08 productos destinados á alimentação
publica, bebidas, condimentos e preparados que contiverem qualquer
das substancias especificadas do art. 49 da tarifa, no art. 1°, n. ! da
lei n. 1.837, de 3l de dezembro de 1907 e decretos ns. 6.861 e
7.351, de 22 de fevereiro de 190Be i i-de março de 19<J9j

4) para admittir recurso, a um novo exame, das conoenmaçóes
e laudos de classillcações , sendo o 110VO exame, procedido por uma
comrnissão composta de rres chimicos designados pelo director;

5) para cobrar as taxas devidas pelas analyses solicitadas por
autoridades publicas devido a interesse ou pedido de particulares,
bem como pelas requeridas por .estes ultimas.

Art. 154. Sempre que as autoridades e repartições aduaneiras
ou fiscaes julgarem necessário ouvir O laboratorío, enviar-lhe-hão
amostras, devidamente autheüticadas, com indicações claras e pre
cisas referentes á questão, podendo requisitar nOVOs esclarecimentos
sobre productos já analysados, ou segundo exame quando tenham
duvidas sobre- o primeiro.

Art. I55' Ao director do Laboratorio de Analyses compete:
I) dar execução aos dispositivos deste regulamento que affectam

o laboratorio e organizar o regimen interno para regular os actos
de economia interna da repartição;
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2) corresponder-se com o Governo e as autoridadesda República:
3) solicitar admissão elo pessoal extraordinarlo, propondo o con

tracto fóra elo paiz de pessoal technico, parn auxiliar O laboratorio ;
4) distribuir os trabalhos pelos chimicos, de accórdo com a cxi

gencia do serviço, ou encarregar de tal distribuição pessoa de sua
confiança. quando não possa pessoalmente íazel-o ;

5) assígnar os pareceres e laudos de classificação exarado') pelos
chimícos ;

6) proceder, pessoalmente, ás analyses e pcsqnizas. que, por sua
lmpurtaucia e diffículdade demandem verificação;

7) impor aos empregados do laboratorio penas correccicnaes de
advcrtcncta e suspensão por tempo ele oito dias em casos de negli
gencia, omissão e imperícia ou descuido no exercido do cargo, ou
dcsobediencia ás ordens reguladoras do serviço. Nos casos de .graví
dade levará o facto ao conhecimento do ministro da Fazenda;

8) indicar ao ministro da Fazenda o primeiro chimico que o deva
substituir nas suas faltas e impedimentos temporários

Ar1. 156. E' dever do dírcctor do Laboratório de Analyses:
1) fazer publicar no Diario O/ficial e nos jornaes de maior cir

culação o resumo das auatyscs, mensalmente executadas) e a receita que
houverem produzido para o laboratono :

2) apresentar, annualrnente, ao ministro da Fazenda um relatorio
minucioso dos trabalhos do anuo anterior;

3) redigir o Boletim do Laborasorío, que deverá publicar semes
tralmente. Para este trabalho poderá designar os chimicos, que entender
deverem nelle coHaborar;

4) despachar diariamente o expediente da repartição, rubricar os
papeis, abrir, rubricar e encerrar os livros do ponto e da escrípturação,
podendo delegar esta attribnlcão no chefeda Secretaria.

Art. 157 Aos chimicos compete:
I) proceder com escrúpulo e cautela ás analyscs e exames que lhes

forem disníbuidos ;
2) lavrar seus pareceres, tendo em vista as leis fiscaes, aduaneiras e

de saude publicae a cuidada obscrvancia das prescripçôes scientificas ;
3) ccllnbornr na confecção do Boletim;
4) proporcionar todas as informações que lhe forem solicitadas

sobre questões tcchnícas.
Art. 158, Ao primeiro chimico, substituto do director, compete

na substituição tempararia, por faltas ou impedimento imprevisto,
desempenhar-se dos deveres que incumbem ao director e especialmente:

I) velar por que os chimicos empreguem na execução dos seus
trabalhos os processos indicados pelo dírector c observem as ínstrucções
por elle dadas.

2) velar pela frequencia dos empregados de sua secção, encerrando.
o ponto á hora estabelecida;

3) auxiliar o dircctor na confecção do Boletim e do relatório annual
c executar as analyscs que o mesmó director lhe confíar,
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Art. 159. Ao chefe da, secretaria compete:
I} distribuir o trabalho da secretaria, fiscalizar a sua execução e

encerrar o ponto;
2) providenciar para que a escrlpturação e o expediente não soffram

retardamentos; rubricar os livros da secretaria, os registros de analyses
depois de conferfl-os. informar os papeis que dependem de despacho
do director ;

3) confeccionar ou fazer confeccionar as folhas de pagamento, os
balancetes da receita e despeza, visar as certidões (". fornecer dados para
o relataria annual .

Art. r60. O chefe da secretaria é responsável pelo archivo do
Iaboratorio de analyscs.

Deve recolher ao mesmo os papeis e livros depois de ultimados,
fazendo-os catalogar convenientemente.

Art. 16r. Compete aos cscripturarins:
r) fazer os trabalhos de escripta com perfeição e asseio; have

rem-se com exactidâo nos trabalhos de contabilidade, e diligencia nos
do expediente;

2) apurar si estão revestidos das formalidades legaes os papeis su
jeitos ao seu exame, prestando sobre os mesmos as necessárias in
formações:

3) ter sob solicita Huarda os papeis a seu cargo, c responder pelos
mesmos emquanto os tiverem sob seu poder.

Art. 162. Ao porteiro-conservador cabe:
I) conservar sob segura guarda as substancias, os productos, os

apparslhos e todo o material do laboratório ;
2) inventariar os objectos uelle existentes para o balanço do mate

rial, que se fará quando o determinar o director;
3) fazer por cscrípto os pedidos de fornecimentos necessários,

depois de verificar a existencia do saldo na verba respectiva;
4) prestar, mensalmente, contas da npplícaçao de adiantamentos

que haja recebido para despezas miudas, aLI documentar as que de
verem ser indcmnizadas, mediante requisição do director;

5) velar pelo asseio e boa ordem do material da repartição, adrníttir
serventes e despcdil-os, com autorização do dircctor ;

6) fazer o arrolamento e a escripturação do material, quer pcrma
uente, quer de consuma da repartição ;

7) receber c expedir a correspondencia official, abrir o edifício uma
hora antes do expediente c fcchal-o quando o determinar o dircctor;

Art. 163. O porteiro-conservador 6 responsável por qualquer
objecto que se damnifique ou desappareça fóra dos trabalhos, si não
fõr conhecido o autor. bem assim pelas faltas verificadas em balanço.

Ar1. 164. E' vedado a todo o empregado do Jaboratorlo, sob
pena de demissão, ter parte em qualquer espécie de comrnercio ou in
dustria , e fazer analysc tora das condições deste regulamento.

Art. 165. I\'S disposições supra que affectam á orgnnízação insti
tucional do Laboratório Nacional de Analyscs accrescentara o ministro
da Fazenda, em regimento interno, as que reputar necessárias á econo
mia e ao desenvolvimento dos serviços especiaes desse instituto.

Poder Executivo - 1<)09 - Vol. II i'l.
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CAPITULO XII

DA DIRECTORIA DA ESTATISTICA COilDIERCIAL

Art. 166. A' dírectotía ela Estatística Commercíal compete:

') organizar a estatistica do commercio internacional e inter-estadoal ,
2 fazer o quadro da estatística aduaneira, levantada á vista das

terceiras vias dos despachos;
3J modelar a tabella da estatística do estado financeiro dos Estados

e da Uníão :
4) fazer a esrntistica do movimento dos bancos estrangeiros e nacio

naes que funccionam na República ;
5) organizar annualmente o quadro do movimento mariümo de

embarcações a vapor e a veja, de longo curso e de cabotagem, en
tradas e sahidas dos portos da República, com discriminação do numero,
da. tonelagem c das bandeiras;

6) redigir e fazer publicar um boletim em o qual sejam consignados
quadros do movimento annua1 dos productos nacionaes, em confronto
com o movimento de prcducção dos annos anteriores ;

7) formular e incorporar no referido boletim o quadro da expor
ração dirccta de mercadorias naclonaes, com discriminação de qualidades,
peso, quantidade e valores;

8) organizar quadros de importação, com indicação precisa dos gc
neros de producção, proccdcnc;a, peso, custo no paiz productor, despeza
até o porto do destino e valor no porto do destino em moeda nacional.

CAPITULO XIII

DA INSPECTORIA DE Sl.."'GUROS

Art. 167, Os serviços a cargo da Inspectoria de Seguros ficam sob
a díreccão e responsabilidade do ínspector, immediatamente subordinado
ao ministro da Fazenda.

Art. 168, A' Inspectoria de Seguros compele:
I) receber as petições que as companhias dirigirem ao Governo so

licitando autorização para funccionar na República e encaminhai-as, de
vidamente informadas, ao ministro da Fazenda, com os documentos que
as acompanharem:

2) expedir guias para os depositas de garantia que o ministro da
Fazenda autorizar no Thesouro Nacional ou nas delegacias do mesmo
nos Estados;

3) expedir as cartas patentes da autorízacão j
4) archivar e registrar os documentos que digam respeito ao func

cionamento das companhias;
5) emittir parecer sempre que O ministro elaFazenda resolver ouvil-a

sobre papeis referentes aos seguros, sujeitos a seu despacho;
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6) prover, como lhe competir, <lS requisições dos fiscaes do Governo
junto ás companhias cxtrangelras e proporcionar-lhes o exame dos
documentos que necessitarem consultar.

Art. 169. Ao inspector compete:
!) dirigir a repartição de conformidade com este regulamcu to e

quaesqucr leis,' decretos, ínsrrucçõcs ou ordens concernentes aos ser
viços a cargo deste instrtu;o j

2) abrir e encerrar o ponto á hora fixada no art. 172 deste re
gulamento;

3) organizar a folha para pagamento dos funccionarios, á vista do
livro de frequencia ;

4) estabelecer o modo de escripturacâo dos livros da repartição, c
abrir e encerrar e rubricar os mesmos;

5) rubricar as notas e os pedidos do material necessario á re
partição;

6) ordenar a inscripção e os registro das cartas patentes, dos es
tatutos das companhias e suas alterações;

7) fazer lavrar as cartas patentes, subscresvendo-as antes de en
viaj-as-á assígnarura do ministro da Fazenda;

3) assignar a corrcspondencta official e as certidões, depois de
subscriptas pelo fuuccionario que as cassar ;

9) despachar os requerimentos em que Corem pedidas certidões de
documentos arclúvados ;

ro) formular parecer fundamentado sobre os pedidos de autorização
das companhias para. fünccionarcnt na República. apreciando a legalidade
da constituição das mesmas ç concluindo pela concessão ou recusa da
autorização ;

r r) enviar, no tempo devido, ao ministro da Fazenda, o orçamento
da repartição;

12) exercer fiscalização sobre as companhias que estiverem funccio
nando, exig-indo os necessarlos dados e esclarecimentos sobre os seus
actos, verificando, pelos documentos que publicarem ou enviarem ao
Governo, si.as suas operações guardam conformidade com os seus es
tatutos, com as leis e os regulamantos em vigor, reclamando contra as
irregularidades que forem encontradas, impondo as penas que nos casos
couberem, com recurso necessario para O ministro da Fazenda, fazendo
lavrar actos de infracções dos estatutos ou das cartas patentes;

13) propor ao ministro da Fazenda as alterações das bases dos
calculos adoptados pelas sociedades de seg-uros de vida;

q) propor ao ministro da Fazenda a notificação das sociedades de
seguro para a reintegração ou reforço, nos valores estabelecidos por lei,
dos seus capitaes, depositas e reservas porventura desfalcadas e para
modificaçãona tabella de premies ;

15) apresentar ao ministro da Fazenda até 30 de junho de cada
anno o relatório circurnstanciado dos serviços da Inspectoría no anno
anterior. '

Art. 170. O relatório que o inspector confeccionar deverá pro
porcionar dados estatísticos detalhados sobre o desenvolvimento
das operações <das companhias, á garantia de exacçãc e regularidade do
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tunccionamenío das mesmas, O emprego dos capitaes e das reservas,
secundo o preceituario da legislação referente ao assumpto, a dis
tribuiçâo dos dividendos, das bonificações e das sobras aos acciónistas e
segurados e quacsqucr esclarecimentos sobre a situação das companhias.

Art. 171. Compete aos escripturarios :
I) executar com zelo, diligenciá e perfeição os trabalhos que lhes

forem distribuídos pelo inspcctor em instrucções apprcvadas pelo
ministro da Fazeuda :

'2) registrar no protocollo a entrada de todos os papeis recebidos
na repartição, de forma a se ter com cxactidão conhecimento dos
assumptos a que .::e referirem c do andamento e solução que tiverem;

3) processar, depois de coordenados em fórma de autos forenses,
os papeis que derem entrada na Iuspector'ia, collocando, em ordem
chrcnologíca ou pela connexnc das rnatcrias, os documentos, as infor
mações e os pareceres, não sendo pertuissivel lançar informações c
pareceres á margem;

4) assignar e rubricar os netos, as notas, os papeis, os calculas, a
cscripta official e as informações, de fórma a se poder apurar o tempo
em que correrem por suas mãos c tornar cffectiva a responsabilidade
que lhes .possa caber;

5) classificar e archivar methodicamente todos os papeis c do
cumentos, que entrarem na repartição, c os livros da cscripturação
que constituirem O archívo da Inspectoria, e tel-os sob guarda segura;

6) organizar os quadros semestraes e annuaes que devam ser pn
blicados ou annexados 20 relataria do inspector ;

7) extrahír, em vista da ordem do ínspcctor, cópias dos do
cumentos constrtntes do archivo e fornecer, mediante despacho do in
spector, as certidões que forem pedidas.

Art. 172. O expediente, a que devem comparecer todos os Iunccio
narios, começará as lO horas da manhã e terminará ás tres horas da
tarde, podendo ser prorogado, sempre que a conveniencia do serviço o
exigir.

Art. 173. Aos delegados regionaes compete exercer nos Estados,
que constituírem circumscripções de sua jurisdicção, as attríbuiçõcs que
lhes forem cornmcttidas pelo inspector em instrucções approvadas .pelo
ministro da Fazenda.

Art. 174. E' attribuição do continuo:
I) exercer as funcções de porteiro, abrindo meia hora antes daque

for marcada para o começo dos trabalhos e fechando, depois de findo
o expediente, as portas do edifício da Inspcctoria, prover ao asseio do
mesmo, á conservação dos moveis e mais objcetos nclle existentes, dos
quaes tomará conta por meio de inventario, sendo responsavel pela
guarda dos mesmos e dos livros e papeis;

2) fazer chegar ao destino os requerimentos, offkios e mais papeis
entregues na portana ;

3) rernetter, sob protocollo, a seu destino, a correspondeuciaofficial ;
4) manter a ordem entre ;:IS pessoas que se acharem no edifício da

repartição, requerendo ao inspcctor as medidas que se fizerem neces
sarias para tal fim ;
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5) prestar, mensalmente, conta da applicação das quantias que rece
ber para as oespezas miúdas e do expediente da repartição, documen
tando o emprego das que excederem de ro$ e relacionando as demais;

6) fazer as notificações e mais diligencias que forem ordenadas pelo
inspector, passando as certidões devidas, para o que terão fé publica;

7) evitar o extravio dos livros, papeis e objectos da repartição'.
Art. [75. Os fiscaes do Governo junto ás companhias estran

geiras ficarão subordinados á Inspectoria de Seguros e exercerão as
attribuições que lhes forem comrnettidas em instrucções approvadas
pelo ministro da Fazenda.

Art 176. Os Ilscacs do Governo perceberão a gratificação que
for fixada pelo ministro da Fazenda nos seus títulos de nomeação.

Art. 177. Taes funcclonarios serão conservados ernquanto bem
servirem.

TITULO III

ORGA:\fIS?lW E PROCESSO PUNCCIONAL

CAPITULO I

DOS SERVIÇOS A CARCiO DA DIRECTORIA DO GABINETE

Art. 178. O protocollo geral do g-abinete, a carg-o da Ia secção,
será escripturado de maneira a proporcionar com facilidade o conheci
mento ela data da entrada dos papeis a serem processados em todas
as secções do gabinete, e da circulação e movimentação dos serviços
até definitivo despacho" que será indicado em f6rma synthetica ,

Art. I7C). OS papeis entrados serão ínscriptos sob o mesmo numero
do protocoIlo, das Ia horas ao meio dia e do meio dia ás tres horas .

.Art. 180. A indicação do numero estabelecera a prioridade para
a distribuição e processo dos papeis protocollados.

Art. 181. Os papeis que tiverem entrada á hora: do encerramento
dos trabalhos serão pelo protocollista guardados em separado, para
sere~l no dia seguinte lançados no protocollo na primeira hora e sob
o primeiro numero da inscrfpcão.

Art. T8:J. A situação dos papeis em processo seráindicada de
modo summario no livro a cargo da portaria, para conhecimento dos
interessados, aos q uaes será facultada a consulta.

Art. 183. Na I" secção do gabinete serão feitos em livros pro
prios registros d0S actos da correspondcncia do ministro e do director
e dos decretos, titulas e portarias pelo mesmo ministro referendados
ou expedidos.

Art. 184. O livro do assentamento dos empregados de Fazenda
será aberto e eucerrado pelo du-cctor do gabinete e terá a rubrica
deste em cada uma de SlWS folhas,

Art. 185, Os lançamentos constantes de tal livro constituem o
assento da situação dos funccionarlos nclle inscriptos, quanto ao tempo
de exercício elfectivo e dos direitos deste decorrentes; é o reg-istro do
estado [unccíonül dos empregados de Fazenda. "
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Art. 186. O cumpra-se, nós actos de nomeação, remoção, sus
pensão, demissão, licença, designação para commíssco e outros quaes
quer referentes a situação do pessoal da administração da Fazenda, fica
dependente da inscripção do acto no respectivo livro de registro.

Art. 187. A posse dos direitos e vantagens oriundos dos actos de
nomeação, accesso ou remoção affirma-se desde a publicação, nos termos
do decreto n . 572, de 12 de julho de ]890, e do exercício effectivo; em
virtude deste, a posse dos direitos affirma-se desde a data da effectividade
do decreto, si o exercício houver tido Jogar dentro do prazo fixado
na lei ou no acto administrativo.

Art. 188, Os actos de concessão de licença, seja qual fõr a autori
dade de que promanem, não se tornarão cffectivos sem o cumpra-se
do director que presidir ao serviço a que pertencer o licenciado

Art. r89. E' licito ao chefe de repartição representar contra a
cffectividade da licença, ainda quando O pedido esteja acompanhado de
attestação medica. Neste caso a impugnação resolver-se-ha segundo o
parecer de uma junta de dois facultativos da directoria de saude pnblica,
indicados pelo respectivo director ,

Art. 190. As certidões dos papeis recolhidos ao cartorio e dos des
pachos de que trata o art. 21 I serão passadas mediante despacho co dire
ctor do gabinete; as dos que se referirem a actos ou processos que enten
dam com operações financeiras, ainda não ultimadas, ou de effeitos não
consummados, só poderão ser dadas por despacho do ministro da Fazenda.

Art. I~)I. Nos processos de recursos administrativos os pareceres
indicarão os precedentes, que a jurisprudencia das repartições houver
estabelecido, ~a que o Poder judiciario tiver consagrado em julgados
proferidos em casos que houverem constituído objecto da acção do
art. 13 da lei n. 221, de 20 de novembro de 1894.

Art. 192. Os processos ele fianças serão encaminhados ao des
pacho do ministro da Fazenda pela 2(1. secção da directoria do gabinete
e, proferido o despacho de approvação , serão devolvidos á Procuradoria
Geral da Fazenda Publica, para os termos subsequentes do processo.

Art. 193- Na ,2 3 secção da directoria do gabinete será organizado o
processo para a expedição da ordem de prisão administrativa dos respon
saveis, nos casos previstos no decreto n. 657, de 5 de dezembro de 1849,
e art. 14da lei n. 22 r, de co de novembro de 1894. Decretada pelo minis
tro a detenção eloresponsavel, remetterá O director do gabinete os papeis
ao Tribunal de Contas, para os fins do dispositivo do segundo membro
do n. 3 do art. 3 do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de rgcõ.

Art. 194. Os mandados de despezas do Mtnisterio da Fazenda serão
formulados na 2(1. secção da directoria do gabinete de accórdo os des
pachos do ministro, com indicação precisa do titulo do orçamento da
Fazenda, da sub-divisão consignada nas tabcllas explicativas, da repar
tição que deverá pag-al-a e da pessoa em favor de quem fôr expedida.

Art. I95. As ordens de pagamento de despeza ordenada nos avisos
expedidos pelos diversos ministérios ao da Fazenda será apposto o cum
pra-se pelo dírccror da despeza publica.

Art., J 96. O cumpra-se, no caso do artigo antecedente, não terá
outro effeito além do de sujeitar a solicitação elo pagamento da despcza
ao exame do Tribunal de Contas.
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Art. 197. Os aetos referentes á arrecadação da receita serão formu
lados na ztl. secção, em nome do ministro, e mandados observar, depois
do registro do Tribunal de Contas, ainda quando expedidos sob a fórma
de instrucções, desde que nos mesmos se trate de prover á creação de
quaesquer .ímpostos ou taxas de serviço industrial do Estado.

Art. Ig8. Para a regulamentação dos serviços fiseaes serão, pela
3" secção, colligtdos e systcmattzados os elementos necessarios á organi...
zação dos aetos a expedir.

Art. I99. As instrucções para a regular administração da Fazenda
Publica, os actos regulamentares para a execução das leis que inte
ressarem a gestão financeira da Republíca, como das que autorizarem
qualquer operação de credito, serão modelados, .pela 3" secção, de
conformidade com as leis organicas dos diversos serviços fiscaes. Com
prehende-se entre os actos a cargo da .1" secção a definitiva e ultima
redacção do quadro das contas da gestão financeira para serem pelo
ministro da Fazenda enviados ás casas do Congresso Nacional.

Art. 200. As consultas para a abertura dos credítos addicionaes
que ao Poder Executivo é licito abrir pelo Mínísterio da Fazenda serão
redigidas na 3' secção, observando-se, ao forrnulal-as, os preceitos da
legislação que rege o uso dos creditas supplernentares e extraordiüa
rios, e fazendo acompanhar as consultas de uma demonstração da si
tuação das caixas do 'Thcsouro. que perrnitta o pagam:nto da despeza
accrescida á fixada nos titulos orçamentários em virtude dos creditos
addicionaes propostos.

Art. 201. As exposições que o ministro da Fazenda dirigir ao Pre
sidente da Republica sobre a necessidade de realizar-se a dcspeza .im
pugnada pelo Tribunal de Contas, ou sobre a conveniencia Ele tornar-se
e.ffectivo o acto de exacção da receita, serão organizadas de modo a jus
tificar a necessidade da medida proposta.

Art. 202, O exame de confronto dos systemas das legislações flscaes
dos diversos paizes terá por fim apurar qual o melhor regtmen de
contabilidade publica a implantar no nosso mecanismo financeiro, qual
o processo de administração da Fazenda Publica mais consagrado, quer
no que entende com a coustrucção da receita, consultando as suas fontes
patrimonial e tributaria, qner em tudo quanto affecta a applicação da
mesma receita aos serviços organizados, imprimindo ao apparelho fiscal
efficacia de acção, para melhor exacção das rendas e segura contenção
da despeza, dentro das faculdades orçamentarias .

Art. 203. Ao gabinete do ministro deve ser enviada, mensalmente,
e sempre que O for exig-ido, communicação do movimento do expediente
das directorias do Thesouro e das repartições comprehendidas no
quadro deste regulamento, acompanhada de observações sobre as
omissões, coüisões, defeitos dos aetos reguladores dos diversos serviços
e indicação das medidas que a experiencia e a pratica diuturna do ex
pediente demonstrar serem de necessaría adopçáo.

Art. 2°4. A' directoria do gabinete serão rcrnettidos pelos chefes
dos diversos serviços os actos por elles praticados, as decisões e os
despachos proferidos ou lançados em processos de interesses individual,
que possam constituir elemcnt.. de formação da jurisprudcncia adminis
trutiva, financeira ou puramente fiscal. Na 3" secção serão coordenados
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as decisões e despachos referidos para servirem de elemento ao confronto
com as praticas administrativas, fundadas no prcceituario da legislação
estrangeira, que constituirá complemento do estudo de legislação com
parada, a seu cargo.

Art. 205. Na 3'" secção organizar-se-na um trabalho de collectanea
da legislação financeira e fiscal, dos projectos em discussão nas casas do
Congresso que interessem, por seu objecto, ti. administração da Fazenda
Publica, um resumo das representações enviadas pelas diversas repar
tições sobre a situação funccioual e material das mesmas, afim de que o
ministro da Fazenda tenha nellas, e de prompto, fonte de informações c
esclarecimentos sobre as condições da actualidadé dos serviços nos de
partamentos administrativos sob sua jurisdicçâo .

Art. 206. No gabinete do ministro, por meio da 3'" secção, será
provido o expediente da bibliotheca, a catalogação dos livros existentes,
a acquisição de novos, a conservação e guarda elos mesmos.

Art. '207. Independente -do cartorio do Thesouro destinado ao ar
chivamento definitivo dos processos findos, existirá na Ia secção do ga
binete do ministro um archivo temporario para os papeis e processos
que interessarem a operações em andamento, a negocias não ultimados,
suspensos ou dependentes de diligencias ordenadas e ainda não realizadas.

Art. 208. Os processos de substituição ele apolíces por extravio
dos titulas primitivos serão examinados na 3" secção da dírcctoria cio
gabinete para serem, depois dos tramites regulares, sujeitos á decisão cio
ministro da Fazenda .

.Art. 209. Os termos que houverem de ser lavrados na directoria
elo. gabinete do ministro sel-o-hão em livro próprio, a cargo da 13 secção,
por empregado designado pelo respectivo director.

Art. 2IO. O gabinete do ministro fará a distribuição dos relatarias,
balanços, orçamentos, synopscs e collecções de leis da Fazenda, pela
portaria do Ministério, que iará recolher ao cartório os exemplares não
distrlbutdos.

Art. 2 I I. As certidões que aos interessados convier obter dos des
pachos constantes do livro da porta serão passadas pelo porteiro do
Thesouro.

Art. 212 _ Os extractos de actos que deverem ser publicados pela
imprensa serão feitos nas secções em que os mesmos actos se realizarem
ou forem registrados.

Art. 213. O sub-director do g-abincte apresentará ao director e
este ao ministro, em relataria annual, uma exposição sobre o movimento
do expediente do gabinete, com indicação discriminada da natureza dos
papeis processados e resolvidos e ela procedencia dos mesmos.

CAPITULO II

Art. 2I4. 1\ apuração e arrecadação da receita da União fica sob
a superintendcncía da directoria da receita do Tbesouro Nacional.

Art. 215. A arrecadação da receita proveniente dos impostos de
penderá sempre da inserção do imposto na lei do orçamento.
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Art. 216. A directoria da receita interfere nos tres estagias da re
ceita publica: a fixação, a arrecadação e o recolhimento QOS cofres
publicas.

Art. 217. A ínterferen.va da directoria da receita na fixação desta
consiste na organização das estimativas, que deverão servir de as
sento ás cifras indicadas na tabella da proposta do orçamento da
receita.

Art. 218. i\ directoria da receita estabelecerá as estimativas fun
dando-se nos resultados apurados na arrecadação do ultimo exercício
liquidado.

Na ausencia destes dados servirá de base á avaliação da receita a
média da exacçãodos tres ultimas exercícios liquidados.

Art. 2I9. A arrecadação da receita incide sob a superintendencia
da directoria da receita do Thesouro Nacional. quer se trate ele rendas
provenientes de bens do dominio patrimonial, quer do industrial da
União, quer das fontes tributarias.

Art. 220. Todos, individues ou repartições, quantos tenham a seu
cargo a direcção e exploração dos bens imrnobiliarios, qualquer que
seja o objecto de sua acção coma factor de rendas, ou a administra
ção de scrvíços índusmaes da Republica, ficam, na qualidade de arre
cadadores de rendas publicas, subordinados á directoria da receita, á
qual communicarâo, mensalmente, a renda produzida e a cftectivamente
arrecadada, recebendo quanto aos processos c moralidades de exacção,
instrucções e ordens da directoria da receita, sejam quacs forem os mi
nisterios a que pertençam os serviços industriaes e as repartições que os
dirijam.

A'I·t. 221. O recolhimento das rendas dos bens patrimoniaes,
dos serviços industriaes da União e dos impostos terá Jogar nas épo
cas fixadas nos regulamentos, nos contracros ou nas instrucções
expedidas pela directoria da receita publica nos Estados, nas es
tações arrecadadoras mais próximas e, por estas, nas delegacias Iis
caes. Na Capital da Republica será recolhida toda a renda arreca
dada no Districtc Federal á thesouraria do Thesouro.

Art. 2:32. Comprehcnce-se na renda patrimonial o preço da lo
cação dos próprios nacionaes, o producto da venda dos bens immobi
liarios a mobiliarios do dorninio privado (h Nação, qualquer que seja
a sua natureza e destino, incluindo-se o material Iluctuante da Ar
mada que se inutilizar, as fortalezas que forem desarmadas, o arma
mento inapplicado e imprestável, o mobiliario, apparelhos, utensis,
peças dos iaboratorios, obras de arte de qualquer natureza, que se
acharem damnificados por se haverem inutilizado ou, por outra qualquer
razão, deverem ser alienados, em virtude de deliberação do puder
competente.

Art. 223_ A renda industrial originada do producto ou taxas
fixadas para os serviços dos Correios, Telegraphicos, da Imprensa Na
cional, ,elas estradas de terra da Uniâo, exploradas directamentc ou
por arrendamento, da Casa da Moeda, dos arsenaes, dos institutos
de instrucção superior, secundario e especial, dos institutos correc
cionaes, dos consulados, dos institutos de assistencia e sanitários, do
Laboratorio Nacional de Analyses e outros de identica natureza.
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Art. 224. A renda acima indicada será arrecadada pelas próprias
repartições c agencias, de conformidade com os 'seus representantes
organicos e recolhida ao Thesouro pelos chefes, thesoureiros ~ ad
ministrações e agencias, nos prazos marcados mos actos regulameu
tares e mediante. guias da repartição arrecadadora e recibo ou co
nhecimento da estação onJe der-se o recolhimento.

Art. 225. A renda dos impostos será arrecadada pelas delegacias
fiscaes, alfandegas, mesas de rendas, collectorias, Recebedoria do Dis
trícto Federal, de conformidade com as tarifas aduaneiras e os regula
mentas dos impostos internos e de consumo.

Art. 226. O director da receita proporá ao ministro de fazenda
um projecto de regulamentação de arrecadação e recolhimento das
rendas, que _se'ajuste ás faculdades jurisdiccionaes e funccionaes que
lhe são conferidas na lei n . 2.083, de 30'de julho de 190ge no presente
regulamento.

Art. 337. Dominarão, em todo o caso, o processo e regimen de
formação, exacção e recolhimento da receita, os seguintes preceitos,
que os regulamentos, deste derivados, ou os regimentos internos não
poderão alterar:

a) arrecadação será semprefeita em dinheiro, salvo disposição ex
pressa da lei em contrario;

b) farão parte da receita publica, como recursos concedidos ao Thc
souro, a differença entre a entrada e a retirada dos depositas de todas
as origens feitas em cofres publicas;

c) o excesso das retiradas sobre as entradas dos depositas será pa
go pela renda ordinária :

d) serão escripturados como receita dos depositas os recursos pro
porcionados pelos saldos dos mesmos;

e) a arrecadação só pód- ser feita por íunccionarios nomeados por
autoridade competente e devidamente afiançados;

f) a recolhimento deve ser feito nas estações habilitadas para tal
fim.

Art. 238. No caso de não serem os saldos da arrecadação reco
lhidos até o ultimo dia do prazo mercado para esse fim, o funccionario
que tiver de visar tal documento levará. no Thesouro, O facto ao co
nhecimento do director da receita publica, e nos Estados aos dos dele
gados fiscaes.
, Art. 229. Em caso algum será perrnittido compensação da obrigação
de recolher receita, com o direito creditório contra O tbesouro, salvo
expressa disposição da lei.

Art. 330. A directoria da receita formulará o, plano do orçamento
da receita segundo as fontes desta, classificando-as de accõrdo com o
direito financeiro em vigor c o regimen orçamentario observado em tal
espécie.

Art. 33J. A receita ordinária comprehenderá as rendas proveni
entes dos tributos, do dominlo patrimonial, dos serviços mdustriaes ;
a extraordinaria o rendimento do domínio financiai da União, O de fon
tes transitórias e accidentaes, os recursos obtidos pelo uso do credito
publico, ,e as rendas eventuacs creadas em lei.
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Art. 232. Como fontes da receita tributaria deverão ser classífi
vados:

a) os impostos de importação, os de entrada, sahida e estadia de
navios;

b) os impostos de consumo;
c) os de circulação, comprehendendo os de se110 e de transporte;
d) os que teem como assento a renda, quaes os de subsidias e ven

cimentos, os de dividendos dos titulos das sociedades anonymas e
quaesquer outras figuras de tributação das rendas j

e) o imposto sobre o capital das loterias federaes e sobre as
estadoaes,

Ar1. 233. Na receita oriunda do domínio patrimoninl da União
deverão ser classificadas :

a) a renda dos proprios nacionaes ;
b) a das fazendas do domínio da União;
c) as ríquezes naturaes e os foros nos terrenos de marinha;
d) o prouucto dos laudemios.
Art. 234_ A receita do dominio industrial terá como fonte os ser..

viços enumerados no art. 223.
Art. 2~S. Na receita extraordinaria comprehender-se-ha :
a) os juros dos capitaes nacionaes constantes de acções de com

panhias de estradas de ferro, letras e titulos de divida á Fazenda
Nacional;

b) o producto da cobrança da divida activa ;
0') o producto da venda de generos e próprios nacionaes;
~) as contribuições de diversos montepios;
e) as indemnizacôes levadas a effeito dentro cio exercício ;
f) os remanescentes dos premias dos bilhetes de loterias.
Ar1. 236. Fará parte da receita publica o producto das fontes de

renda a que, em virtude de preceito de lei e de estipulações contra
ctuaes, houver sido dada éetertnínada applicação, como:

a) ao resgate do papel moeda;
b) á garantia da massa circulante fiduciária ;
c) ao resgate das apolices emittidas para encampação das estradas

de ferro ;
d) ao fundo de amortização dos emprestímos internos;
e) ao fundo destinado aos melhoramentos dos portos;
J) ao producto do arrendamento das estradas de ferro.
Art. 237. Todas as repartições e direcção de serviço que arre

cadam renda, corresponder-se-hão no Dístncto Federal e nos Estado
do Rio de Janeiro, com a directoria da receita, sobre as questões
que entenderem com as rendas, que lhes incumbir arrecadar,

Nos Estados communicar-se-hão.com os respectivos delegados fls
caes, que transmittirão á directoria da receita, os factos, as questões,
as eventualidades que possam affectar a exacção das rendas.

Art. 238. Os recursos das decisões dos chefes de repartições ou
de serviços, que arrecadam renda, serão directamente encaminhados
á clirectoria da receita, no Distrícto Federal, e por interrnedio dos de
legados, nos Estados.
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!\rt. ?39. A dírectoría da receita depois de examinar o recurso
e ?pmar sobre sua proce.leccia díngü-o-ha á directoria d.i gabinete do
ministro, para ter o conveniente destino e solução final.

Art. 2-+'). A natureza e a interposição dos recursos regular-se-hão
pelos actos Iegtslativos c regulamentares que os admittircm; no seu
processo serão observados os tramites estabelecidos, actualmcnte, salvo,
alteração determinada pelo ministro da Fazenda, dentro das faculdades
que lhe assistem de expedir! nstruccõcs e regimentos especiacs para os
actos que entendem com a economia interna dos serviços.

Art. 24[. A distribuição dos serviços pelas duas sub-directorias da
directoria da receita será feito em regimento interno e ínstrucçõcs ex
pedidas pelo ministro da Fazenda e por elle alterados, sempre que o exi
gir uma melhor systernaüzação do expediente ao cargo das mesmassub
dírectorias,

CAPITULO [][

A AUTOIUZAÇÃO E A ORDENAÇÃO DA DESPE?:i\ PUBLICA

Art. 243. Publicada a lei do orçamento, a directoria da despeza
organizará a distribuição dos créditos da Fazenda, observando as discri
minações das tabellas explicativas da proposta e alterações da lei do
orçamento.

Art. 243. A' directoria da ocspcza serão enviadas as distribuções
dos creditas organizadas nos ministérios para provimento dos diversos
serviços, dentro do prazo de r5 dias da execução do orçamento.

Art. 244.'& Recebidas as distribuições dos creditas dos diversos mi
nistcrios organizará a directoria da despeza a distribuição geral, incor
porando nas tabellas da mesma, a da drstnbulçâo dos creditos ela Fa
zenda.

Art. 245. Registrada a distribuição g~ral dos creditas fará a dire
ctoria da despeza a escripturacão dos creditas dos diversos ministérios,
para ser por ella regulada a classificação (la despeza, durante o exercício
financeiro.

Art. 246. A escripturacno dos creditas dos ministérios comprehen
dera a de todos os credites addicionaes abertos no decurso do excrctcío
que nos livros irão sendo lançados, á proporção que forem sendo regis
trados pelo Tribunal de Contas.

Art. 247. De corformidade com os creditos escripturados , á conta
de cada ministetio , serão habilitadas as repartições pagadoras em toda
a República, com os credites necessários ao provimento da despeza, cujo
pagamento esteja a seu cargo.

Art. 243. A escnpturacão terá conta aberta a todos os ministerios,
por Estados, repartições e discriminadamente, segundo as rubricas 01'
çamentarias , lançando-se em credito de cada muiisterio todas as consi
gnações de creditas ordinários, supplemcntares, extraordínarlos e espe
cíacs e em debito a despeza ordenada e realizada, de modo a poder ser
apurada, mensalmente, a situação dos creditas de cada ministcrio.

Art. 249. Sempre que sejam encontrados em processos de despeza,
ou nos balancetes das repartições e estações pagadoras, erro de classi
ficação, omissões de declarações ssbre a natureza, objecto e fim da dcs-
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peza, fará a Directoria da Despeza sentir, em insrruccões, á repartição
que a classificação da despeza deve obedecer, essencialmente, á necessi
dade da indicaçáo do exercicio a que pertencer, á declaração da espécie
em que é pag-a e da consígnação orçamentária a que houver sido compu
tada.

Art. :250. Os delegados fiscacs, ínspecrores das alfandegas, the
soureiros e pagadores elas repartições do Districto Federal, que tiverem
seccão de contabilidade organizada, não attenderâo a ordens e mandados
de despeza, que lhes forem expedidos pelos ministros e chefes de re
partições, íóra dos creditas distribuídos.

Art. 251. Si o mandado de despeza, no caso do artigo precedente,
fôr acompanhado de documento. que justifique a necessidade c urgencía
da despeza, levará o agente fiscal o caso ao conhecimento cio director da
Despcza Publica, instruindo.a sua cornmunicação com os documentos,
que houverem acompanhado () mandado de dcspeza.

Art. 252. Si puder provir perigo immincnte ou damno irrepa
ravel ao serviço publico da demora, em ser cumprida a requisição,
esporá o agente fiscal o caso em tclegramma ao elirector da despeza, in
dicando a natureza e o valor dos documentos que instruirem a requi
síçao e solicitando augrnento do credito distribuído ou distribuição de
credito, não feito ainda, que o habilitem ao pagamento.

Art. 253. Sempre que occorrer-, na distribuição dos creditas feita
á estação pagadora, omissão, deixando de ser contemplado serviço cujo
pagamento deva ser realizado na mesma estação, representará o chefe
desta ao director da dcspeza e sustará o pagamento, até ser supprlda a
omissão e distribuido o credito.

Art. 254. Não tendo sido organizada a distribuição elos crcditos
em 'tempo de ser observada, na ordenação da dcspcza, no começo do
exercicio, far-se-hâo as operações deste, segundo a distribuição an
terior.

Art. 255. Na hypothese de não ter sido organizada c registrada
a distribuicào dos creditas, no exercício anterior, far-se-ha a orde
nação e escripturaçâo da despeza de accôrdo com as discriminações das
tabellas explicativas da proposta e alterações nellas feitas pela lei 80
orçamento.

Art. 256. A despeza será autorizada sórnente quando:
a) assistir ao ordenador a faculdade de determinal-a :
b) quando houver 110 orçamento titulo que a comporte;

c) estando demonstrado que o serviço foi feito, ou comprovado que
o fornecimento teve Jogar ;

d) si o titulo orçamentário, a quo dever ser imputado, tiver saldo
que o comporte;

e) si pertencer a despeza ao exercício corrente;
f) sl O direito do credor encontrar-se devidamente apurado.
Art. 257. O processo de liquidação da despeza pertencente ao .i\'li.

nisterio da Fazenda correrá seus termos na Directorla da Despeza do
Thesouro ; a dos diversos ministérios nas repartições respectivas a que
houver sido distribuido credito.para prover ao serviço.
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Art. 25ft A autorização da despeza á conta de credito, não distri
buido, importa habilitação da estação respectiva a propol-a e equivale
á concessão do credito correspondente á mesma dcspcza.

Art. 359. A ordenação da despeza á conta elos creditas distribuídos
ás repartições da capital da República, que tiverem secção de contabili
dade e thesouraria .e pagadona. será feita pelos chefes das referidas
repartições c processada nas mesmas secções de contabilidade; estas
deixarão de dar execução a taes ordens, sempre que houver cansa para
impugnação do pagamento : em tal hypothese aífectarâo a solução da
duvida ao ministro da Fazenda, que ouvirá, antes de qualquer resolução,
o dírector de contabilidade ou o da despeza, segundo o caso occurrente.

Art. 260. Os credores que não houverem sido pagos até 31 de março
elo anno seguinte, ao que der o nome ao exercicio, só o serão depois
que a divida fór processada como de exercício findo.

Art. 261. As dividas relacionadas, que obtiverem credito especial
do Congresso para o seu pagamento, serão pagas, corno. todas aquellas
a que o Poder Legislativo houver concedido credito, com determinação
da individualidade do credor e fixação do quantitativo a pagar e após
exame e reconhecimento do direito creditorio.

Art. 262. A Dírecroría da Despeza organizará os processos para
consulta ao Tribunal de Contas sobre a abertura de créditos supplemen
tares e extraordinários, formulando as demonstrações justificativas dos
primeiros, quanto á deficiencia dos creditas consignados nos titulos
orçamentarios o quanto a uns e outros as condições ele urpencía, inadia
bilídade, até a reunião do congresso e prejuízo que acarretará ao ser
viço publico a falta elamedida solicitada, accentuando-se a ímpossibidade
em que se encontrou o legislador orçarnentario de prever as eventuali
dades de que promaná a necessidade dos credites.

Art. 263. Sempre que a necessidade dos credites addicionaes
occorrer emquanto estiver funccionando o Congresso, a Dircctoria da
Despesa organizará a exposição justificativa da necessidade do uso de
taes expedientes de contabilidade e a demonstração do quantitativo ne
ccssano para prover aos reclamos do augmento do serviço da Fazenda,
que fundamentarem o pedido dos creditas ao Congresso. .

Art. 264. Depois de abertos e registrados no Tribunal de Contas
serão os creditos escripturados na Directoria de Despesa para poderem
ser applicados aos serviços que os reclamarem.

Art. 265, As concessões de aposentadoria, jubilação e reforma
serão processadas na Dírectoria da Despeza, para o fim de serem apu
rados os vencimentos que couberem aos funccionarios, lentes e militares
collocados em situação de inactividade por actos do Poder Executivo.

Art. 266. Ultimados os processos, serão enviados á Directoria do
Gabinete afim de serem expedidos os titulas.

Art. 267. Julgadas as concessões pelo Tribunal de Contas e rc
g'istrada a despeza, voltarão os processos á Directoría da Despeza para
serem feitos os lançamentos no assentamento do pessoal inactivo e
aberta folha, para o pagamento dos respectivos vencimentos.

Art. 26a As Concessões de meio soldo, montepio e pensões de
qualquer natureza, serão, igualmente, processadas na Directoria da Des
peza Publica, para o effeito de verificar-se o direito á pensão; apurado
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este, serão os processos remettidos á Directoría do Gabinete, para ex
pedição dos títulos ás nensionistas, depois da audiencia do procurador
geral da Fazenda Publica.

Art. 269. O assentamento das pensionistas terá logar após o
julgamento das concessões de pensões pelo Tribunal de Contas e o re
gistro da despeza para o pagamento das mesmas.

Art. 270. As tabellas demonstrativas da despeza serão organizadas
á vista das que forem enviadas pelos diversos ministérios com Os se
guintes requisitos:

a) indicação das verbas, das sub-divisões ou discriminações das
mesmas, em cada ministerio, com indicação do acto que creou a des
peza:

b) confronto do credito pedido, com o ultimo votado;
C) discriminação da despeza do pessoal da do material.
Art. 271. As discriminações das tabellas deverão corresponder aos

serviços a cargo do mesmo departamento ministerial.

CAPITULO IV

TOMBAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIQ NACIONAL

Art. 272. A administração geral dos bens do patrímonio nacional
é da attribuição do Minister io da Fazenda e exercida pela Directoria do
Património do Thesouro Nacional.

Art. 273· Os bens do património nacional, que estiverem cousí
gnact6s a serviços publicos, serão administrados pelo ministério que
presidir aos mesmos serviços.

Art. 274. Desde que os bens do patrimonio nacional deixem de ser
occupados com os serviços a que estavam consignados nos diversos mí
nistenoa, passarão á jurísdicção do Mínisterio da Fazenda e adminis
tração da Directoria do Patrimonío Nacional.

Art. 275. A Directoria do Património Nacional "Organizará o re
gistro dos bens do domínio privado da Nação.

Art. '276, Serão íncluidos nesse registro os bens immobiliarios e
mobilíaríos, com as discriminações e indicações determinadas neste
regulamento.

Art. 277· O registro, que constituirá o tombamento de todos os
bens do património nacional, assentará em inventários enviados, no
mais curto prazo de tempo possível, a datar da execução deste regula
mento, pelos mínisterios, que tiverem taes bens sob sua administração,
e no arrolamento dos bens administrados pelo Ministério da Fazenda,
que a Directoria do Patrimonlo organizara, dentro de um anno da ex
ecução deste regulamento.

Art. 278. Nos inventaries enviados pelos ministérios, e no arro
lamento que organizar a Directoria do Patrimonio , para servirem de
base ao registro dos bens do domínio nacional, serão discriminados,
com precisão, os bens immoveís dos moveis, c indicados, quanto aos
primeiros: a situação, denominação e qualidade, as dimensões, o valor,
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ou a estimativa deste, a proveniencla do dorninio, [t renda annual, o
uso em que estão empregados, as servidões e osonus de qualquer na
tureza de que estiverem gravados : quanto aos segundos far-se-ha men
ção dos estabelecimentos ou lagares em 'I ue se acharem, do modo
como estiverem sendo utilizados, indicando-se a denominação ou descri
pção dos objectos segundo sua natureza, numero, espécie, estado de
conservação e valor.

Art. 379. O registro dos bens imrnobiliarios e o dos mobiliarias
terá legar em livros distinctos.

Art. 280. No registro dos bens immobiliarios comprehenoer-se-hãn
as coüecçõcs dos museus, as pinacothecas, as bibliothecas, os observa
tortos, os laboratorios, os estabelecimentos indcstrlaes e agrícolas com
os respectivos apparelhos e instrumentos, as estradas de ferro, cama
material rodante necessário ao serviço, ós quartéis, as fortalezas des
armadas, as fabricas de pólvora, de artifícios de guerra, os arsenacs e
demais bens de igual natureza do domínio privado da União.

Art. 38r" ~o registro dos bens mobiliarias inse-lr-se-ha todo o
material consag-rado ao serviço publico e os titulas, valores de toda a
ordem e eücíros existentes nos cofres publícos.

Art. 282. A Directoria do Património Nacional exigirá dos diversos
nrinisterios, das repartições e dirccções de serviços administrativos c in
dustriaes da União a remessa dos inventarias, poporcíonando-Ihes os
esclarecimentos e as instrucções que se fizerem precisos, para a mede
lação dos mesmos.

Art. 283. Organizado o registro, serão dados do mesmo cxtractos,
cópias authenticas, ou certidões, para que a Directoria Geral de Conta
bilidade e"cript~re a despeza com o material permanente, e o Tribunal
de Contas proceda a tomada das contas dos almoxarifes e demais re
sponsaveis pelo material.

Art. 284. Os ministerios communicarão á Directoria do Pa trirnonio
Nacional quaesqucr factos que importem alteração na situação dos bens
ínscriptos, taes como augrneutos, diminuições e transformações que nos
mesmos bens hajam occorr ido ; a Dircctoria do Património íal-os-ha
inscrever na columna elo livro destinada a consignar tacs factos.

Art. 285. .i\ Directoria do Patrimonio fará inscrever no registro,
annualmente as acquísíções de novos bens, após o processo de incor
poração, que promoverá a Procuradoria Geral da Fazenda Publica, me
diante os elementos proporcionados pela Dircctoria do Patrímonío ,

Art. 286. Os bens do patrimonio nacional, que existirem em

raizes e.xtran~r~iros, serão inventariados 'pelas legações, c~nsul~do~ e
)elcgacIa do 1hesouro em Londres, e os inventários rcmettídos a Dire

ctoria do Patrimonio pelo Ministério das Relações Exteriores ou pelo da
Fazenda, segundo o caso.

Art. 287. Os bens mobiliários, destinados aos serviços das repar
tições, C0l110 material de consumo, comprchendendo as munições de
guerra, não serão incluídos no registro que comprchcndera apenas o
material denominado permanente.

Art. 288. Não se comprehenderão no registro os direitos c as
accões, a despeito de serem bens mobiliarias do dominio privado dá
República.



.<\c'rDs DD poDEi-t EXECUTiVo 1153

Art. 289 Os bens moveis serão inscriptos TI? registro pelo preço
de acquístcno, ou pelo valor que lhes 1'61' dada no .nventano, segundo o
qual se houver feito carga dos mesmos ao responsável que os tiver sob
sua guarda.

'Art. 290, O material Iluctuante da armada será ínscrípto no re
gistro em livro especial, mediante inventario organizado e rcmettido
pelo Ministerio da Marinha, em que as unidades deverão ser discrimina
damente indicadas.

Art. 29T. O ministro da Marinha fará remetter, annualmente, ao
da Fazenda, relação do material Iluctuante da Armada, que se haja dete
riorado e tornado unprestavct ao serviço.

A' Directoria do Patrimonio serão transmittidas as comn.umcações
recebidas, para serem feitas no registro as annoracõcs devidas.

Art. 292, O ma~erial bellico, que não fór de consumo, e constituir
parte do domínio mobiliário da Nação, como canhões, carretas, bar
racas, vchiculos de transporte e outros bens moveis de identico uso,
será incluído no registro dos bens do patrirnonin nacional a cargo da
respectiva Dtrecrona do Thcsouro Federal, Ú qual serão ccmmuntcados
os desvios, as perdas, a destruição, que venham a soffrcr esses bens,
para que sejam feitas as averbações de taes factos.

Art. 293. Os bens mobiliários da Nação que se deteriorarem e tor
narem unprestavcis serão alienados, e o producto recolhido aos cofres
do 'I'hesouro, como receita; salvo °caso de haver sido, em preceito de
lei, autorizada ou decretada outra applicacâo ao producto da venda.

Art. 294. No registro far-se-ha averbação da alienação dos bens
inserviveis e do destino dado ao seu producto.

Art. '295 A Dtrccrorla do Pattimonio, no desempenho do encargo
de administrar os bens do dominio nacional, proporá ao ministro da Fa
zenda a venda, u locação, ou a modificação do processo empregado na
exploração dos mesmos bens.

Art. 296. Havendo sido autorisada pelo congresso a alienação dos
bens, a constituição de ernphytheuse, ou O arrendamento por tempo
maior de nove annos, a Directoria do Patrimonio formulará e fará pu
blicar os editacs para a venda em leilão, ou por meio dc propostas, se
gundo houver sido autorizado,

Art. 297· Findo o prazo dos editaes promoverá a Directoria do Pa ...
trimonio os leilões, ali a abertura das propostas offcrecidas durante O
tempo das concurrencias, e rcmetrcra á Procuradoria Geral da Fazenda
todos os documentos para que, naquelle departamento da administração
fiscal, se possa tornar effcctiva a trausferencia de domínio pelos meios
regulares ele direito,

Art. ~9n. Os bens do patrimonio, que deverem ser explorados por
admiuistraçâo, serão geridos por pessoal designado pelo ministro da Fa
zenda, mediante proposta do director elo Patrlmonio e fiscalizado di
recta e immcdiatn da Directoria, que expedirá ínsn-ucçoes, de ]l1QdO a
tornar productiva e pouco dispendiosa a exploração.

Art. 399. A receita dos bens do Património Nacional será reco
lhida ás estações Ilscacs da situação dos bens, quando geridos por ad
ministração, mediante guia do encarregado da administração do proprin
nacional.

Poder executivo - 1909 - Vai. 11. 7.1
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Ar1. 300. A' Directoria do Património prestarão os administradores
dos proprios nacionaes contas do producto dos bens sob sua adminis
tração, mensalmente, ou quando lhes for exigido.

J\r1. 301. Quando os próprios nacionaes demandarem, para sua
conservação, obras dispendiosas, ou reconstrucção total, a Directoria do
Patrimonio, organizando orçamentos das despezas a fazer, proporá ao
ao ministro a venda de taes bens, si não tiverem applicaçâo a serviços,
que justifiquem os gastos com a sua reparação ou reconstrucção.

Art. 3°2. As medições, as demarcações ou aviventações de rumos,
dos bens do domluio nacional, como prédios confinantes, serão levadas
aeffeito pela Directoria do Patrtmonlc Nacional que, ultimados os actos
respectivos e feita a planta, passará ° processo á Procuradoria da Fa
zenda Federal; esta, por intermédio dos procuradores da Fazenda Fe
deral; esta por intermédio dos procuradores da República, promoverá
a homologação das medições e demarcações.

Art. 303. No caso de serem apresentadas propostas para acquísíção
de proprios nacionacs, ou de bens moveis do domínio nacional, na hy
pothese ele oflerta de permuta de bens por próprios nacionaes, na de so
lução de divida activa da Fazenda por m~io de dação in sohuum: de bens
de qualquer especie, a Directoria do Patrimonio conhecerá do caso,
para emittir parecer, esclarecendo o ministro e alvitrando, no sentido
de acceitação ou repulsa da operação proposta, segundo julgar favo
ravel ou prejudicial aos interesses da fazenda publica, concluirá estabe
lecendo as bases em que a operação deva ter lagar,

Ar1. 304. Com o parecer da directvria resolverá o ministro c, no
caso de approvar a operação, serão os actos necessarlos a sua realização
praticados na Procuradoria Geral da Fazenda Publica.

Ar1. 30~. Das opereçõss assim realizadas far-se-ha no registro dos
bens do domínio nacional, a cargo da Directoria do Património, as aver
bacões c annotações que indiquem o destino que tiveram taes bens,

, Iguaes averbações serão feitas sempre que os bens, sob a adminis
tração directa do Ministério da Fazenda, forem consignados a serviços
dos demais ministerios, ou entregues aos Estados federados, em cum
primento do art. 6S da Constituição da República.

Art. 306. Afim de que se possa precisar com exactrdêo a renda dos
bens do dominio privado nacional, e melhor fazer a estimativa da re
ceita patrimonial, os bens immobiliarios, que forem consignados a ser
viço da adminisuaçào, com verba no orçamento da despeza para
provei-os, serão havidos e escripturados como dados em locação ou ar
rendamento por parte da administração do domínio nacional, ou do
ministério, que os tiver sob sua administração, .mediante estipulação de
preço, registrada a despeza no 'Tribunal de Contas, como se procede nas
operações por jogo de contas, quanto ao supprimento de material feito
de uma a outra repartição.

Art. 3°7. Os bens mobiliarias do domínio da Nação não podem
ser dados em pagamento aos credores da República.

Art. 308. Os materiaes de edificios demolidos podem ser conce
didos, mediante estipulação contractual, aos empreiteiros da recon
strucção ou reparação dos mesmos edifícios, figurando essa concessão
no contraeto e, com preço fixado, os materiaes referidos.
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CAPITULO V

H55

ACÇÃO E FUNCCIQNAMENTO DA CONTABILIDADE GERAL DA REPUBLlCA

Art. 309. A Directoria Geral da Contabilidade do Thesouro super
intende a contabilidade geral da República c administra a do Ministério
da Fazenda, regulando a contabilidade do pessoal e a do material; esta
belecendo o processo da escrípturação da receita e da despeza ; formu
lando as regras da applicaçâo daquella a esta; organizando a proposta
do orçamento da União; modelando os balanços do exercicio e as
contas finaes da gestão financeira.

Art. 3w. O principio que domina a contabilidade publica é o Ela
especialização, por exercícios.

Art. 31 I. Todos os serviços da receita e da despeza estão ads
trictos ao tempo de 18 mezes, que é o prazo da duração dos exercidos
financeiros.

Art. 3[2. Dentro deste prazo, comprehendem-se duas épocas: uma
de actividade das operaçães fiscaes, que é o anno financeiro; outra, de
ultimação dos actos da receita e despeza iniciados do I(' de janeiro a 3f
de dezembro de cada anno, e de liquidação das operações consumadas
no primeiro trimestre do periodo addicional do exercício.

"Art 3'3. A' especialização das operações, segundo o tempo, a.
contabilidade publica, em 'vigor, ajusta a especialização, segundo os
créditos ou titules orçamentários.

Art. 3'4, As operações de receita c despeza não podem perdurar
alénf do periodo do exercício. A receita não arrecadada dentro delle
figura no activo do exercício seguinte, como divida activa do Thesouro.

A despeza do exercido encerrado constitue, encargo do exercício
seguinte, coma divida passiva de exercido findo.

Art. 3',)' A operação de receita e de despeza de um titulo orça
mentarío não p6de ser levada á conta de titulo diffcrente.

Art. 316. A sancção da especialização por exercício consiste 'em
não poder ser levada á conta dos titulos da receita ou dos creditas da
despeza de um exercício, receita c despeza pertencente a outro exercido;
a da especialização orçamentária em não poder ser classificada, em um
titulo da receita ou da despeza, arrecadaçãoda renda ou pagamento de
serviço pertencente á outra divisão do balanço prévio do exercício

Art. 3'7. A contabilidade do pessoal, como a do material, está
adstricta a esta regra fundamental; só p6de ser contemplada no exer
cicio e no titulo orçamentário, que lhe é proprio, a despeza com um e
outro, necessaría aos serviços da administração.

Art. 318. As discriminações do pessoal feitas nas tabellas explica'
tivas da proposta do orçamento obedecem, quanto á despeza que lhes
é relativa, ás consignações correspondentes e constituem titulas de
despeza.

Art. 319. O pessoal dos departamentos, em que se distribuem os
serviços públicos da União, é estabelecido em lei ordinária do Con
gresso Federal e não póde ser alterado nas leis do orçamento.
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Art. 320. O pessoal classifica-se em activo e em inactivo ; o pes
soal activo póde ser permanente ou fixo, variavel ou movel.

Art. 321. O pessoal permanente é vitalício ou amovivel .

Art. 322. Os vencimentos do pessoal só podem ser fixados em
tabellas approvadas em leis nrdinarias ; ainda quando as tabcllas não
consignem a classificação dos vencimentos em ordenado e gratificação,
prevalecerá sempre a divisão do total da rcmuncrncão do emprego em
dois terços para o ordenado c um terço para a gratificação.

Art. 323 Só dá direito ::l gratifi cação a plenitude do exercício do
cargo, a qual será regulada nos actos oumnícos dos diversos serviços.

Art . 324. A nomeação, a suspcncâo, a destituição c a iuar tividade
do pessoal dos serviços publicas regulam-se pelos dispositivos dos actos
organicos dos mesmos serviços; a modalidade do pagamento da res
pectiva remuneração rege-se pelo preccíruar!o da contabilidade
publica.

Art. 325. Pódc ser collocado em inactividadc remunerada todo o
empregado que perceber ordenado; não o póde o que semente per
ceber gratificação, por serviços determinados e transitarias; não se
contemplam entre estes os que percebem diatias, mas os que apenas &'\0
remunerados com salarios ou jornacs ,

Art. 326. As condições da inactividade, a remuneração desta, c a
perda das vantagens dessa situação regulam-se pela legislação que do~

mina a cspecic.
Art. 327. Quanto á contabilidade, a situação elo pessoal activo c

do inactivo é apenas subordinada aos preceitos que reg-em a consignação
dos creditos para o pagamento dos vencimentos , que a directoria geral
da contabüidade-compete regular C' supenntenaer.

Art. 328. A contabilidade do material tem por objecto o material
susceptível de consumo e de transformação e O material perma
nente.

Art. 329. Quanto ao material de consumo e de transformação, a
Directoria da Contabilidade do Thesouro poderá exigir dos alrnoxariíes
e mnccíonaríos , que o tiverem sob sua guarda, dos diversos minis
terios, demonstrações do seu emprego e utilizacão, para fazer nova
distribuição de creditas, no decurso do exercício.

Art. 330. As directorias e secções de contabilidade dos diversos
ministérios terão regular e em dia, de accordo com os modelos forne
cidos pela Directoria ela Contabilidade do Thesouro, a escripturação do
movimento do material de consumo, para poderem proporcionar á
Directoria da Contabilidade do Thesouro os elementos de que ella nc
cessitar, afim de ficar habilitada a deliberar sobre a distribuição dos
creditas.

Art. 331. Os inventaries do material do consumo, nas repartições
publicas, nos navios da armada, 110S departamentos da guerra, destinado
ao serviço corrente, serão realizados de conformidade com os disposi
tivos de contabilidade publica e cornmunicados á Directoria Geral da
Contabilidade do Thesouro.

Art. 332. O material permanente fica sob a administração do rni
nisterio em que é utilizado, que enviará cópia dos inventaries á Directo
ria do Patnmonio do 'I'hesouro.
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Art. 3::13. O Mlnistcrio da .i\1arinba rcmcncrã annualmenteá Di
rectorin do Patrhuonio uma relacão do material tluctuante ela armada,
indicando o valor e o estado de conservação do mesmo.

Art. ::134. A contabilidade do material permanente e do de con
sumo existente a bordo dos navios da armada corre ú conta dos com
mandantes e irnmediatos e dos oiliciaes ele fazenda e ccmmíssartos da
armada, que terão sua guarda de accórdo com os actos regulamentares.

Art. 335. A contabilidade elo material recolhido aos depositas
navaes fica a cargo do commlssarto geral da armada, que o regerá
110S termos do decreto n. 6.525, de 15 de junho de 1907, e mais legis
lação em vigor.

Art. 336. A Contadoria da Marinha, superintendendo a contabili
dade do material ela armada, proporcionará ú Directoria Geral da Con
tabilidade do Thcsouro os elementos necessarios á centralização da con
tabilidade decretada na lei n. 2083 J de 30 de julho de 19°9.

Art. 337. A contabilidade do material destinado aos serviços do
Ministerio da Guerra corre á conta da Directoria de Contabilidade do
mesmo ministerio que o aamiuistrará. sob a superintendencia da Di
rectoria da Contabilidade do Thesouro ,

Art. ~38. A contabilidade do material das directorias das re
partições dos serviços industriaes da Ropublica, como correios, tele
graphos, estradas de ferro, portos de mar, será modelada de accórdo
com os actos regulamentares dos respectivos serviços, que se ajustarão
ao regimen de inspecção e centralização estabelecido na lei n. 2.083, de
30 de julho de I90Q, e neste regulamento, conformando-se, para isso,
com as mstrucções que forem expedidas pela Directoria da Contabilidade
dovf'hesouro.

Art. 339. Os almoxarifes encarregados dos deposites das repar
tições civis e militares, que tenham a guarda do material pertencente á
Nação, deverão proporcionar á Directoria da Contabilidade do Thesouro
os esclarecimentos e dados que pelo respectivo director forem solici
tados directamente ou por intermédio da secção ou Directoria da Con
tabilidade do respectivo ministério.

Art. 340. Para a methodtzação da contabilidade do material das
repartições, que possuem almoxarifado, serão observados os seguintes
preceitos:

I) o almoxarife terá em deposito o material de consumo e trans
formação índispensavel ás necessidades do serviço, s6 podendo adqui
ril-o no caso de falta ou insuíflciencia da especie reclamada pelo ser
viço;

3) a escripturação do material recolhido ao almoxarifado indicará
discriminadamente as entradas e salridas. trausferencías. deteriorações,
perdas, faltas e excesso, por espécie e quantidade do material, e O preço
de acquisição ;

3) o almoxarife apresentará ao director ou sub-director da conta
bilidade, trimestralmente, rnappa do movimento do material, com indi
cação do destino, do que houver tido sahida e do que existe em de
posito, mencionando a especie, a quantidade e o custo;

4) os almoxarifes clarão em inventario sempre que lhes fôr exigido,
e regularmente, no fim de cada anno, ou quando se der mudança de
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almoxarife, O material existente, por especie, quantidade, custo e de
talhes exigidos, em confronto com as entradas e sahidas Decorridas
segundo a escrípturacão e á vista dos documentos justificativos, refe
rentes a cada anno, mencionando, e pondo á parte, o material impres
taveI para ter o destino legal.

Art. 34I. A proposta da receita e da despeza será organizada na
Dírectoria Geral da Contabilidade do Thesouro de conformidade com O
disposto no art. 3°, o. '2, da lei 11.23, de 30 de outubro de r89[, coor
denando as propostas feitas nos diversos ministerios c modelando a da
receita segundo o decreto TI. '2.887, de 9 de e agosto de 1879, e- a
da despeza com as discriminações do ultimo orçamento e dos serviços
novamente creados, nos termos do art. 16 da lei n. 106, de II outubro
de 1837, art. :-14 da lei 11. 5'4, de 28 de outubro de 1848, e art. r" do
decreto legislativo n. 3.887, de 1879.

Art. 342. As consultas para aberturas de creditos suoplementares
e extraordinários, no' intervaílo das sessões do Congresso, á conta do
Ministerio da Fazenda, serão formuladas de conformidade com os dis
positivos do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896 (art. 2°,
§ 2", n. 2, lettra c), do decreto executivo n. 2.409, de 23 de dezembro
do mesmo anno (art. 148), e da legislação nos mesmos citada.

Art. 343. As contas annuaes da gestão financeira mandadas prestar
na Constituição de 24 de Fevereiro de 1891 (art. 34, n. I) serão formu
ladas de accórdo com os arts. 5" e 6" do decreto legislativo n. 3.013, de
18 de outubro de r843, c constarão de tantos artigos e rubricas quantos
existirem no orçamento de cuja execução se prestar contas.

Art. 344 Na formação das contas annuaes dos exercícios finan
ceiros dever-se-há fazer a mais completa exposição dos factos da ge
rencia fiscal, indicando todas as operações referentes Li. arrecadação dos
dinheiros publicos e á applicaçâo dada a estes, apresentando a situação
de todos os serviços da receita e de todos os serviços da despeza no
começo e no fim do anno financeiro.

Art. 34$. As comas desenvolver-se-hão nas seguintes tabcllas :

·1) quanto a receita:

a) impostos votados, renda patrimonial e industrial estimada e con-
signada ás despezas j

b) arrecadação realizada nessas fontes de receita j

c) receita arrecadada.

2) Quanto a despeza

a) direitos creditarias reconhecidos contra o Thesouro j

b) pagamentos realizadas;

c) despez. por pagar.
3) Em relação ás operações da Thesouraria :

a) movimentos de fundos entre as estações fiscaes e o Thesouro c
com os correspondentes e delegados deste no estrangeiro;

b) emissão c resgate de letras do Thesouro ;
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c) saldos de operações de credito;
d) saldos ou deficíencia de arrecadação, situação do activo e pas

sivo da administração das finanças e do estado da divida fluctuante, no
fim do anno financeiro,

Art. 346. A conta deve indicar em tabella resumida com clareza e
discriminação minunciosa :

a) a situação do exercício encerrado;
b) a situação provisoria do exercito corrente;
c) o confronto da receita arrecadada com a despeza effectuada ,
Ar1. 347. O quadro de confronto conterá o producto da receita,

segundo as fontes, e, na renda tributaria, a especificação do resultado
da arrecadação de cada um dos impostos, afim de se poder apurar a
sua productividade e facilidade de sua exaccão.

Ar1. .~48. A dcspeza realizada será posta em confronto com os
creditos abertos e com as dividas verificadas e os direitos creditarias
regularmente apurados contra o Thesouro.

Ar1. 349_ Os serviços que se prendem á execução do orçamento
deverão ser contemplados discriminadamente 110 quadro da despeza afim
de poder o Co ogrcsso ser instruido da situação dos mesmos, no fim do
anuo financeiro, e deliberar sobre a conveniencia de dar-lhes expansão
ou reduzil-os, segundo for necessário ao equilíbrio orçamentário.

Art 350. A Dlrectoria da Contabilidade fará escripturar todas as
operações de contabilidade que se realizarem no T'hesouro, nas dele
gacias do Thesouro nos Estados e no estrangeiro e em todas as estações
em que tiver Iogar - arrecadação da receita e pagamento da despeza, se
gundo os moldes que fórcm estabelecidos em ínstrucções expedidas pelo
ministI;P da Fazenda) observando-se o systema de partidas dobradas,
adaptado no acto de 23 de abril de 1832.

Art. 351. A emissão e o resgate das letras do Thesouro terão
Iognr dentro do exercido; a emissão terá como limite maximo o quanti 
tativo fixado na lei do orçamento; o rescate terá lagar nos vencimentos
das letras, que não poderão exceder de tres, seis e doze mezes.

Art. 352. Nenhuma letra deverá ser emittida sem a entrada da
somma correspondente na caixa da Thcsouraria.

Ar1. 353. Os juros serão pagos juntamente com O capital, por
occasiãodo resgate.

Art. 354. As letras perdidas, destruídas ou furtadas serão pagas
segundo o disposto no decreto legislativo n. 149 B, de zo dejutho
de [893"

Art. 355. Em regimento interno, aoprovado pelo ministro da
Fazenda, será regulado O movimento dos serviços nas duas subdirecto
rias da Direcroria da Contabilidade, provendo aos serviços novos creados
na lei n. :2.083, de !909, ou aos que forem nella e neste regulamento su
jeitos a desenvolvimentos.

DA DEFESA ADMINISTRATIVA DA F,\ZENDA PUBUCA

Art. 356. Nenhuma operação de credito, feita sobre caucão de
rendas a arrecadar em estações exactoras de valores de qualquer es-



1160 ACTOS 1)0 ,'(JJlI:n EXECUTIVO

pede, de bens immobiliarios ou -mobilinrios pertencentes ú União, será
levada a effcito se-r. autorização legislativa.

J\rt. :3.'17 () procurador geral da Fazenda Publica examinará as
clausulas e condições da caução real assecurutoria da operação, emit
tirá parecer sobre o processo para ellectividade do contracto e re
digirá o instrumento deste, a ser lavrado 110 livro proprio da repar
tição ou nas notas de tabelião, segundo O caso.

Art. 358. Nos contractos que versarem sobre bens elo dominio da
Nação, o procurador geral da Fazenda Publica dirá de direito, e a
repartição a seu cargo organizará o processo, emittindo pareceres fun
dados em disposições de lei .sobre a espécie, instruindo-o cem os do
cumentos, que ponham ao abligo de controvcrs.a O direito da Fazenda.

Art. 359. D alienação dos bens de qualquer natureza, sem exce
peão dos mobiliários imprestáveis para o serviço, a que tiverem sido
destinados. terá íogar mediante concurrencia ; salvo emincncia de
maior daninificaçâo elos bens ou urgcncia justificada de apurar o valor
dos mesmos.

Art. 360. Na venda em hasta publica, ou por concurrencia , no
arrendamento e no aforamento, a carta de arrematação, a cscriptura
e o instrumento do coutracto não serão expedidos e lavrados, sem o
recolhimento aos cofres publicas da importancia da venda ou o paga
mento do preço da locação estipulada previamente.

Ar1. 361. A Procuradoria da Fazenda Publica, examinando as pro
postas para abertura dos créditos addícionaes pelo Mlnisterio da Fa
zenda, cmttttra parecer sobre a regularidade da consulta. opinando si
foram preenchidas 2S condições exigidas para abertura desses creditas
nas leis de ') de setembro de rnso, de 9 de setembro de rÜ63, de 20 de
outubro de r877, de 3 de setembro ele r884; si não lia excesso do
máximo estabelecido na lei do orçamento em vigor, para os credites
supptementares, e si O titulo supplernentar está comprehendido na
tabella annexa á lei que rege exercício financeiro.

Art. 362. Os precessos de fiança serão examinados pela Procu
radoria ela Fazenda, afim-de apurar a regularidade dos tramites se
guidos, a legalidade dos documentos ínsnuctlvos c dos termos lavrados
nas estações competentes, a conformidade das clausulas dos termos de
fiança com os dizeres dos instrumentos de mandato, quando o proprio
responsável não comparecer á lavratura elo termo e não assignal-o
pessoalmente.

Art. 363, Nas propostas para celebração de tratados interna
cionacs que interessarem, sob qualquer' aspecto, á Fazenda Publica, a
procuradoria promoverá a obsecvancta das leis que regulam a situa
ção do Thesouro, no caso que constituir objecto do convcnío, e cmittirá
parecer no sentido de resatvar vantagens ou evitar encargos á Fazenda
Publica.

Art. 364. Sempre quo em contracto celebrado com a adminis
tração houver sido pactuada clausula rescisoria e der-se a occurencia de
factos que importem a resolução da convenção, independente de qual
quer intcrpellação administrativa ou judicial, o procurador geral da
Fazenda Publica promoverá perante o ministro respectivo a resiliação
do con tracto.
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Art. 36,=). No caso de julgar a parte contractantc que se lhe
inflngiu damno ou lesão e intentar, para obter reparação, O jneio re
gular de direito, o procurador da Fazenda proporcionará ao procurador
da Republica, que houver de defender perante o poder judiciario, o
direito da Fazenda, todos os elementos conducentes a tal fim.

Ar1. 366. Promovendo a applicaçâo da clausula rescisoria do con
tracto ou a effectiviJade da estipulação de caducidade das concessões,
o procurador geral da Fazenda só apreciará a incidencla do facto, do
qual resultar a rescisão ou a caducidade, e a ausencia do caso de força
maior, que possa arredar a applicaçâo da clausula irritante.

Art. 367, Si houver reclamação contra a fiel applícaçâo da clau
sula e allegação de violação de direitos, s6 LIma decisão proferida pelo
poder judiciário, annullatoria do acto administrativo da fazenda, con
demnando esta á reparação do darnno, modificará a situação creada
pela rescisão do contracto ou pela caducidade da concessão, não recon
sideradas pela autoridade administrativa.

Art. 368. A inscripção da divida <letiva e a expedição das cer
tidões para a cobrança da mesma terá lagar na Procuradoria da Fa
zenda Publica, de accordo C0111 a legislação e instrucções que regulam,
presentemente, a espécie.

Art. 369. O procurador da Fazenda Publica, tendo conhecimento
ele acto que aflccte os interesses da mesma Fazenda, congregará os ele
mentos nccessaríos para a reparação de qualquer damno quc o Thesouro
possa soffrer, ou que se façam precisos para defender os interesses da
Fazenda affectados pelo acto, ainda quando este assente no exercício de
faculdade ou attribuição de algum departamento dos serviços da publica
admiâístracão .

Art. 370. No desempenho das suas attribuições, pode o procurador
geral da Fazenda Publica dirigir-se aos diversos rninisterios e ás autori
dades que presidem a serviços publicas.

Art. 37[. Os processos de montepio civil terão organização nos minis
terias, a cujo quadro de pessoal pertenciam OS instituidores, e nasdelegací
as físcacs, noslsstados, até á expedição dos titulos; virão ao Thesouro para
verifícação do direito, classifícaçâo da despeza e distribuição dos credites.

O procurador da Fazenda será obrigacamente ouvido em taes pro
cessas, para emittir parecer sobre a regularidade formal da concessão,
o direito reconhecido ao beneficiado, o quantitativo da pensão e t'e
clamar em beneficio da Fazenda o que lhe parecer necessário.

Art. 363. Nas concessões de meio-soldo e montepio militar e nas
de montepio civil dos Iunccionarios pertencentes ao quadro do Minis
teria da Fazenda, o procurador da Fazenda impugnará a expedição dos
titules sempre que o direito do beneficiado afflgurar-se-lhe illiquido ou
dirimido por vicio essencial. ~ ,

Art. 373. As aponscntadorias e jubilações poderão ser impugna
das pelo procurador da Fazenda, com O fundamento de vicio essencial
para evitar a expedição do titulo, e proceder á reconstituição do pro:
cesso, sempre Ciüe. o vic,io àffectar o direito á inactividade, como seja a
falta de prova cle invallidez, a carcncm de demonstração de tempo hábil
de serviço, ou o exercício ele cargo OU funcção que não dê direito á apo
sentadoria ou jubilação.
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CAPITULO VII

ACÇÃO FUNCCIQNAL DA THESOURARIA

Art. 374. Os reconhecimentos á Thesouraria Geral terão logar 110
primeiro dia util seguinte da arrecadação, por meio de guias dos chefes

,das repartições arrecadadoras da Capital Federal, como a Alfandiga do
Rio de Janeiro, a Recebedoria do Districto Federal, a repartição dos
Correios, a dos Telegraphos, a Estrada de Ferro Central do Brazil, a
Casa da Moeda, a Imprensa Nacional.

Art. 375. Os saldos das collectorias, situadas no estado do Rio de
Janeiro, serão recolhidos ao Thesouro nos prazos marcados na tabella
annexa ao decreto n. 4 059, de 25 de julho de I90r, por meio de guias
assignadas pelo collectcr e pelo escrivão, acompanhadas dos documentos
de despeza, devidamente legalizados, e de uma demonstração da receita
e da despeza realizada.

Art 376. A communícaçéo. de que trata o § 2 0 do art. 2I do ci
tado decreto, denunciando a falta de recolhimento nos prazos determi
nados, deverá ser feita pelo funccionario da Dírectoria da Despeza Pu
blica, a quem estiver comrnettida a respectiva escripturação e a quem
competir visar a guia do recolhimento.

Art. 377. As contribuições avulsas do montepio entrarão para o
Thesouro, mediante guia dos dírectores de contabilidade dos minister'ios,
que tiverem a seu cargo a administração do inistituto de previdencia .

Art . 378. Qs saldos dos adiantamentos serão recolhidos mediante
guias essígneôas pelos responsáveis ou expedidas pelas repartições, que
effectuarem o pag-amento, os descontos para reforço de caução e a de
ducçâo de porcentagens.

Art. 379. Os depositos e cauções para garantias de funcção, tran
sitaria, ou não, e de compromisso de qualquer natureza, serão reco
lhidos por meio de guias expedidas pela repartição, onde a funcção ou
o compromisso dever ter execução

Art. ;180. As cauções garantidoras de compromissos constantes
de termos lavrados na Procuradoria Geral da Fazenda Publica serão de
positadas, mediante guia expedida pela referida repartição.

Art. 381. Nas guias serão indicadas as especícs a recolher, sua
.procedencis e natureza, e declarar-se-há si o recolhimento vai ter
lagar como deposito em caução ou de diversas origens, si como renda
ordinária, eventual ou com applicação especial, si como movimento de
fundos, saldos de adiantamentos ou sob qualquer outro aspecto e
destino.

Art. 382. Nenhuma guia para recolhimento de receita será re
cebida sem o visto do funccionario da Directoria de Contabilidade, para
tal fim desiauado.

Art . 383. Exhibida a g-uia, o escrivão, ou um de seus auxiliares,
extrahirá o competente conhecimento, que assígnará, e um bilhete com
declaração ela importancia ; carimbará, no verso, a guia com o nu
mero, com que fór designado o conhecimento, c mencionará nella a
imuortancia a recolher, a data, e O exercido a que pertencer a receita.
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Art. 384. O thesoureiro, ou fiel, recebendo o conhecimento e o
bilhete, assignará aquelle, depois de verificar a exactidão da Importan
cía e entregal-o-ha.á parte interessada, conservando o bilhete para sua
escripturaçâo.

Art. 385. Os saldos dispensáveis das delegacias e alfandegas ou
quaesquer remessas feitas ao Thesouro por VIa maritima ou terrestre,
virão acompanhadas de ameia em que se indicará, de modo preciso, a
importancia e as especies remettidas , '

Art. 386. A' vista das indicações feitas no ofllcio, o escrivão re
gistrará IlO livro de remessas, a importancia no mesmo officio mencio
nada, visará o offlcio e passal-o-ha ao thesourelro para o competente
recibo, que firmará após a contagem dos valores.

Feita esta será a importancta, que ror verificada, annotada no livro
de remessas e levada á receita da caixa geral.

Art. 387. O offício com a informação do escrivão, será enviado á.
Directoria ele Contabilidade que accusará o recebimento á repartição
remettente declarando-a certa ou mandando debitar ou creditar o the
soureiro peja diüerença, a menos ou mais, encontrada.

Art. 388. A abertura do volume que contiver os valores ea con
tagem destes será. feita por um dos fieis na presença do thesoureiro ou
escrivão ou de um de seus auxiliares.

Art. 389. O escrivão ou o seu auxiliar que assistir á contagem dos
valores lavrará termo de abertura e conferencia, sempre que se verificar
differcnça, para menos, para mais, quer por occorrer falta ou accresci
mo, quer por serem encontradas notas falsas ou sem valor.

Art. 390. A differença encontrada será accusada em officio do di
rec~or g-eral de contabilidade acompanhado do termo de conferencia
asstgnada pelo thesoureiro, pelo fiel e escrivão,

Art. 391. Os vales-ouro, provenientes da arrecadação dos direitos
aduaneiros, serão verificados pelo thesoureiro ,

Este passará recibo dos mesmos no offício, que constituirá do
cumento de receita.

A ímportancíados vales será registrada no livro competente.
Art. 392. Taes valores 'serão resgatados mensalmente pelo banco

ou estabelecimento que os emittir .
Regularão, para o resgate, os valores em espeeie, ou convertidos

em papel, quando a conversão fór autorizada em portaria ou em actos
especiaes em que seja fixada a taxa, segundo a qual a conversão deva
ter logar.

Art. 393. E' competente para autorizar as conversões de espécie
ouro em papel, ou vice-versa, o dírccror geral da contabilidade que
concederá a autorização em portaria.

Art. 394. A' vista da portaria far-se-ha a cscrípturacão em des
peza, servindo de documento desta a mesma portaria, que servirá ig-ual
mente para demonstrar a importancia em espécie a converter, entregue,
para tal fim, ao thesoureiro .

O escrivão extrahirá uma guia em que mencionará a importancia
convertida. Esta guia constituirá elemento para a escripturaçâo. em
receita? da importancia recebida do rhesoureiro, como resultado da con
versão realizada.
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Art. :195. O supprímento ás repartições pagadoras terá logar me
diante pedido feito em ameia, é não poderá exceder de e.oco.ooos.

Art. 396. Depois de despachado pelo director geral da contabili
dade, será o officio entregue ao escrivão, a quem serão endereçados
pedidos de supprlmeruos de fundos, á proporção das necessidades, pelo
funccionario a cuja disposição houver sido posto o supprimento ,

Este funccionario apresentará ao escrivão um pedido no qual indi
cará a importancia necessária, declarando si a recebe por conta ou por
saldo do supprirnento á sua disposição.

Art. 397. O escrivão juntará este pedido, como elemento compro
batorio do supprimento, ao officio de requisição, no qual annotará a
data e a importancia eutregue por conta do saldo.

Fará em seguida, extrahir duas guias em que se declare o nome do
responsavel, a importancia que recebe, o numero e data do afficio por
COnta do qual se [in entrega e um cheque para o pagamento da
quantia.

O cheque e as guias, depois de rubricados pelo responsavel e pelo
escrivão, serão enviados ao thcsoureiro, que depois de rubricar as
guias, entregará a somma pedida.

Art. 398. O cheque ficará em poder do thcsoureiro, uma das guias
COm o escrivão, <l outra guardal-a-ha o responsável, constituindo para
o thesoureiro e o escrivão documentos comprcbatoríos da despeza, e
documento de receita para o respollsavel a quem fôr feito O supprimento.

No caso de ser entregue Osaldo autorizado Ooíflcio requisitorio
será o documento de despeza do caixa geral. .

Art. 399. O thesoureiro supprirá aos pagadores do Thesouro o nu
merario preciso, mediante cheques visados pelo escrivão da thesou
raria.

Art. 400. Nos adiantamentos para despezas, sujeitas a compro
vação, o aviso ou O processo referente constituirá o documento de des
peza, quando entender com um só individuo ou com diversos, que
recebam no mesmo acto.

Recebendo cada um por sua vez serão extrahidas guias para os
primeiros, constituindo o processo o documento ele despeza do ultimo
pagamento.

Art. 40I. As remessas de numerario ás delegacias fiscaes e alfan
degas dos Estados não terão logar sem que um dos auxiliares do
escrivão, por clle indicado, assista á conferencia, á contag-em, ao acon
dicionamento e ao lacramento dos valores. Desses actos lavrará ° auxi
liar um termo, em duplicata, que assignara. juntamente com ° theso u
reiro e o fiel.

Art. 402. Cada termo será acompanhado de uma relação em que
sejam especificadas as importancías por cédulas, de cada valor, moeda
ou espécie a remetter. Essas relações serão assígnadas pelo escrivão,
thesoureiro e commandante do paquete que conduzir os valores remet
tidos.

Art. 403. Uma das vias do termo e uma das da relação consti
tuirão o documento de dcspeza : as outras serão Cuviadas, juntamen te
com o officio da. Directoria Geral da Contabilidade, á repartição a que
se destinar o numeraria.
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Art. 404. As cambiaes destinadas a pagamentos no exterior,
sacadas a favor do Thesouro e recebidas para serem endossadas pelo
thesoureiro, terão entrada e sahida no caixa geral. .

Art. 405. A thcsouraría não receberá, sem despacho do director
da contabilidade) qualquer importancia afim de ser entregue a terceiros
pelas delegacias e nlfandcgas dos Estados, como remessa feita ao
'I'hcsouro .

Ar1. 406. Os saques contra o Thesouro cmittidos pelas delegacias e
alfandcgas em virtude de autorização da Direcroria Geral da Contabili
dade, para facilitar ° recolhimento c'e notas substituídas, ou para pro
porcionar suppnmento de numerário, serão recebidos pelo escrivão,
quando forem apresentados ú thesouraria geral, em l~ ou a" via, junta
mente com o officio correspondente.

O escrivão, depois de confrontai-o com o officio, e verificar que
guarda conformidade com o mesmo e está devidamente sellado, regís
tral-o-ha no livro proprio.

Ar1. 40;. Autorizado o aceite pelo dírcctor geral da contabilidade
exarado no officio, irá o saque ao thcsoureiro ; ao portador será en
tregue pelo escrivão um conhecimento em o qual far-se-ha menção do
numero da letra, da procedencia e importancia desta.

A~ vista deste conhecimento será restituído ~10 portador, no dia se
guinte, pelo thcsoureiro, o saque com o acccitc, Da data deste correrão
os dias ele vista.

Art. 408. Decorridos estes será o saque apresentado ao escrivão
que procederá á verificação do vencimento, á identidade e idoneidade
da pessoa que subscrever o recibo no verso.

DfJá então baixa no livro respectivo e, visando o saque, resti
ruíl-o- la ao interessado, que o apresentará ao thesoureiro para O res
gate. Sem o visto do escrivão não se effectuará o pagamento do
saque.

Art. 4°9. Os saques pagos durante o dia, juntos os offlcios cor
respondentes, constituirão um só documento de despesas e serão ca
peados por uma guia extrahida pelo escrivão.

Art. 410. As rendas recolhidas pelas collcctorias serão escri
pturadas no livro caixa, no qual se fará menção da data do reco
lhimento, da collectoria que o faz, do mez ou dos dias a que pertença
a renda e ela importancia desta.

Art. 411. Depois de feita o escripturação no caixa geral, serão
os respectivos documentos enviados á directoria geral de conta
bilidade.

Art. 412. As contribuições de montepio recolhidas á thcsouraria
serão cscripturadas com declaração da data, do 110me do contri
buinte, elo mea ou dos mezes a que pertença a contribuição, do mí
nisterio em que houver sido instituído e da ímportancía da con trí
buição ,

Art. 413. A Caixa ela Amortização) depois de liquidar devida
mente as remessas de notas a substituir feitas pelas delegacias Iis
caes, enviará ao Thcscuro a importancia liquidada em notas novas,
acompanhada de um officio em que se discriminarão as importan
cías apuradas de cada delegacia.
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Instruirão o officio mappas demonstrativos nos quaes serão indi
cadas as remessas, os accressímos ou as faltas e o liquido apurado
e termos de conferencia em que se tornem patentes as differenças
para menos ou para mais encontradas.

Art. 414. Debitado o caixa geral pela importancia recebida, o
escrivão juntará aquelles termos aos oíâctos em que as delegacias
houverem communicado ao Thesouro essas remessas e, depois de de
vidamente informados, encaminhal-os- ha ao director geral da con
tabilidade, que mandará debitar ou creditar, aos respectivos thesou
reíros, as dífferenças encontradas.

Art. 415. Os valores depositados em caução serão escripturados
no caixa de deposites e cauções, mencionando-se a especie depositada,
o nome do possuidor e O do responsavel cujo compromisso ou funcçâo
garantir.

Art. 416. Os depositos de apólices, cadernetas ou outros quaes
quer titulos serão tambern escrípturados no índice de deposito e
cauções.

Na primeira parte conterá o índice, seguidamente, o r-gistro
dos deposites em ordem numérica e chronolog'ica, com iudicacão da
data, do nome do depositante, da espécie depositada e do valor do
deposito.

Na segunda parte, em ordem alphabetica, o n0111e do depositante,
a data, a especíe, o valor do deposito e o numero de ordem deste.

Art. 4' 7. Depois de escripturado ° deposito. será dclle extrahido
um conhecimento, com indicações detalhadas sobre o mesmo deposito.
Este conhecimento será assignado pelo escrivão ou um de seus auxi
liares, e, depois de subscripto pelo thesoureiro, entregue ao depositante.

Art. 41'8. O deposito será levantado por ordem do ministro ou
do director geral da contabilidade e mediante exhibição do conhecimento
a que se refere o artigo precedente.

Art. 419. Dado o extravio do conhecimento não será extrahida
segunda via do mesmo; a sua falta será supprida com uma certidão
do deposito, passada, depois de assignar o depositante, na Procuradoria
Geral da Fazenda Publica, um termo no qual se mencione o facto do
extravio e da substituição do conhecimento e se declare este invalidado,
para todos os effeitos ,

Art. 420. Os thesoureiros só poderão delegar a seus fieis poderes
para os substituir nos racebimentos de numeraria, na thesouraria geral,
mediante autorização do director geral da contabilidade e assignando
as respectivas cargas. Essa autorização deverá ser renovada no pnucipio
de cada anno e-produzira e!feito durante todo o exercício.

Art. 421. As procurações só produzirão effeito no exercido em
que houverem sido passadas, ainda quando deleguem poderes para
recebimento além daquelle período financeiro.

§ 10. Taes procurações, destacadas dos processos a que vierem
appensas, serão ínscríptas no respectivo indice, numeradas e colladas
em escarcellas para isso destinadas, com indicação do exercício em que
deverem servir.

§ 2. o As procurações por telegramma só serão acceítas, para pro
duzirem effeito, mediante ordem do ministro.
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Em todo o caso assígnará o mandatario um termo na Procuradoria
Geral da Fazenda Publica, no qual se obrigue a apresentar, em prazo
determinado, o instrumento de mandato, em devida forma.

§ :). o Não serão acceitas novas publicas formas oe proccrações já
exhibidas em annos anteriores, nem certidões ou publicas fórmas de
procurações de proprio punho.

§ 4.° As procurações para um só acto não serão registradas,
acompanharão o processo.

Art. 422. As emprezas de navegação, obrigadas pelos respe
ctivos coritractos á conducçãc de valores e numeraria, remetterão, no
começo de cada anno, á thesouraria geral, uma relação dos cornman
dantes e immediatos de seus paquetes, acompanhada das respectivas
firmas, communícando as alterações que oecorrerem durante o anno.

Art. 433. As sociedades anonymas, os bancos ou quaesquer
corporações que tenham valores a receber dos cofres da thesouraría
geral deverão apresentar ao escrivão, para o registro, os respectivos
estatutos e o exemplar do jornal em que houver sido publicada a
eleição da ultima directoria ,

No registro deverá ser notado o cargo ou a funcção que con
ferir poderes para reconhecimento dos haveres da corporação e o prazo
de duração de tal cargo ou funcção,

Art. 4'24. As firmas commerciaes cxhibirão os respectivos con
tractos, devidamente sellados e registrados, na Junta Commercial,
afim de serem, no livro a isso destinado, registrados: a firma; os
nomes dos socios, com especificação de serem solidários, commandi
taríos, capitalistas e de industria ; o capital social: a séde do estabe
lecimento; o prazo de duração da sociedade j Indicação do soda a
quem caq,e usar da firma social em actos de responsabilidade; a data
do contracto e o numero de registro na Junta Commercial.

Paragrapco nnico. A firma social só será registrada depois de
lançada em livro próprio a firma individual.

Art. 435. Os representantes de filiaes ou agencias de corpo
rações estrangeiras deverão apresentar documentos, devidamente leg'a
lizados, que provem acharem-se elles investidos dos poderes necessa
rios a operarem em nome das matrizes.

Art. 426. O regimento que o ministro da Fazenda expedir para
a thesouraria regulará os actos de funcçâo e economia interna não pre
vistos neste regulamento.

Prevalecerão, em todo o caso, como regras, que deverão dominar
a construcção do organismo da thesouraria e o movimento funccional
de seu apparelho, os dispositivos dos artigos seguintes.

Art. 427. A secção de contabilidade da thesouraria geral ficará
sob a direcção do escrivão e terá para sua escripturação, como livros
principaes :

o caixa geral;
o de depósitos e cauções;
o de differentes valores;
o de registro dos saques j
o de operações de credito j
o caixa especial de moeda de prata;
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o caixa especial de moeda de nickel.:
o caixa especial de moeda de bronze;

e auxiliares:

o indice de depositas e cauções;
o de saldos diarios ;
o registro de-remessas ;
o registro de contractos sociacs ;
o recistro ele firmas .
e o i~dicc de procurdções.
Art. 428-. O cníxa geral, que terá tres colurnnas no debito e crc

ditollara as especies ouro, papeI., e moeda _subsidiaria e total,
será escripturedo pelo' escrivão c, "no impedimento' deste, pejo aju
dante.

O caixa de depositas e cauções pelo ajudante ou, em seu impedi
mento, pelo auxiliar que o escrivão desig-nar.

Art. 429. O recibo das importancias entregues será passado nos
diversos caixas, que passarão a ser escripturados na fórma dos modelos
indicados no. regimento, interno.

Art. 430 Os caixas serão, após o lançamento de cada partida do
dia, assígnados peloescrivão e, pelo thesoureiro.

Art. 431. Os saldos diários, discriminados por espécies no respe
ctivo livro, serão rubricados pelo. thesoureíro e escrivão.

Art. 432 As quantias em notas c moedas recolhidas aos cofres
de depositas e cauções e de dífferentes valores passarão, por. suppri
menta, ao caixa geral.

Art. 433. Os valores não amoedados pertencentes á Fazenda e
os bens de defuntos e ausentes, seja qual fór a sua espécie, e quaesquer
outros bens de naturezas diversas, recolhidos á thcsouraria geral, serão
escripturados no caixa de differeütes valores.

Art. 434. O caixa .geraí e. o .de deposito e cauções serão encerrados
mensalmente, passando os saldos parao mez seguinte.

Estes saldos não serão escripturados em partidas, m~IS em simples
transportes.

Art. 435. O encerramento do exercicío far se 11a, no caixa geral,
110 ultimo dia util do semestre addicional, e o dos demais caixas no
ultimo dia util do an110.

Art. 436. Os saldos dedifferentes valorca. de depositas e cauções
e de operações de . creditas, serão demonstrados, annualmente, nos
proprios livros, que serão encerrados com as ruhricas 'do director geral
da contabilidade, escrivão e thesoureiro ,

Ar1. 437. O caixa geral se subdivirá em tantos livros quantos
forem os meacs do anno e mais um para o semestre addicicna}.

Art. 438. Os depositas e cauções se escriptura-ão em dois livros,
sendo um para cada semestre.

Os demais livros serão um para cada anno .

Art. 439. O escrivão fará verificar todos os documentos e.receítas
e despcza elos diversos caixas e rcmettel-os-ha á Directoria ela Contabi
lidade para a devida cscripturação.
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.vrt. 440. O pagamento dos lnactivos e dos pensionistas não tent
logar, como até o presente, por meio de folhas-Iivros : estas ficam sup
primidas .

Art. 441. Os cheques, para O referido pagamento, serão extrahldos
elo assentamento organizado na I" Sub-dírecrorta da Despeza Publica.

Art. 443.' Os cheques serão destacados de uma caderneta com
13 cheques para cada pensionista ou inactivo, durante o anno fiscal.

Art. 443. Conterá a caderneta uma folha em branco, com os di
zeres das folhas-livros, e 12 cheques com os respectivos canhotos.

O pensionista assignar'á na canhoto do cheque do qual constará a
indicação da ímportancía liquida a receber e no qual será posta rubrica
elo empregado, que entregar o cheque, e que assignara este.

Art. 444. Os cheques correspondcrãc á numeração de ordem do
assentamento e segundo a sua numeração serão reclamados para o
recebimento das pensões.

Art. 44.S. O de pensionista, que accumular mais de uma pensão,
terá unicamente °numero do primeiro assentamento.

Art. 446. Os cheques pagos serão, no fim do exercício, remettídos
juntamente com os canhotos, aos quaes deverão ser ligados, ao tri
bunal de contas, como documentos de oespeza.

Art. 447. Será enviada a Directoriada Despeza Publica uma relação
discriminada das irnportancias que ficarem por pagar.

Alt. 448. Quando reclamado o pagamento das pensões e dos ven
cimentos de inactividade, e por exercícios findos. far-se-ha a liquidação
devida em face dos cheques ministrados pelo Tribunal de Contas, os
quaes serão substituidos, n05 canhotos, por certidões.

No assentamento, ou inscripcão, far-se-ha mansão das importandas
pagas por exercidos findos e das notas relativas aos termos de tureflas
e curatellas, ele mudança de residencia de pensionistas de uns para
outros Estados e exclusão dos que por mais de dois annos deixaram
de receber as referidas pensões.

Art. 449. As justificações, em juízo, para prova da ausencia do
pensionista, deverão ser produzidas pela pessoa a. quem competir a
successâo na pensão, com citação do escrivão da pagacoria.

Art. 45ü. Serão organizadas relações impressas dos pensionistas c
dos aposentados que perceberem vencimentos pelo 'l'hesouro : nellas
far-sc-ha menção das residencias dos mesmos pensionistas. De taes rela
ções enviar-se-há exemplares ás preterias e por estas serão communi
cados â Directoria da Despeza Publica os fallecirnentos e a mudança do
estado civil das viuvas.>

Art. 451. Serão igualmente remettidas aos delegados de policia
exemplares das relações de pensionistas afim de tomarem conhecimento
dos que residirem em seus distrlctos e poderem proporcionar á Dirc
daria da De~pe~a Publica informações sobre a situação c o destino dos
mesmos pensiomstas.

Poder Executivo - H)09 - VeI. 11.;-'1
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Art. 45.2. No caso de ter a pagcdoria fundadas razões para duvidar
da identidade do pensionista. ou do direito que ao mesmo assisto á
pensão, a despeito de achar-se elle habilitado, communicará o facto ao
director da despeza que 'poderá suspender o pagamento da pensão e
procederá ás pésquizas que julgar necessarias, para averiguar o facto;
ou requisitará a abertura do inquérito policial, segundo a gravidade
do caso,

Art. 453. Não serão acceitasprocurações para recebimentos de
pensões e de vencimentos de inactivos, em que não estejam declaradas
as residéncías QOs constituintes e procuradores.

Verificando-se a falsidade dessas declarações serão-suspensos os
abonos das pensões e dos vencimentos e rcmettidos os processos ás auto
ridades policiacs para apurarem a criminalidade do facto,

Art. 454, Os pensionistas e os inactivos communicarão as ruu
danças de rcsidencias, que serão notadas na relação geral e no respe
ctivo talão de pagamento.

Art. 45.:;. No principio de cada armo, dar-se-haiconhecimento ás
preterias e aos delegados de policia das alterações a que se refere o
art. 454.

Art. 456. A conferencia dos cheques para a classificação da despeza
far-se-ha em confronto com as declarações dos assentamentos. '

Art. 457. Na .segundavpagadoria passarão os pagamentos a ser
realizados: pelo pagador e pelos fieis, mediante recibos .passaccs nas
próprias contas .ou documentos, que lhes houverem, sido distribuídos,
sem intervenção de cheques, que não serão mais extrahidos para.tal.fim',

Art. 4SB. As contas serão numeradas e escrípturadas noIívrode
lançamento da ocspeza. Conferido O saldo, mario, lavrará o cscrtptu
rario 'o termo de encerramento, que subscreverá, e será assignaoo.peío
pagadcr ,

Art. 459. Sempre que figurarem em um documento diversos cre
dores e um delles reclamar o pagamento, as irnportancias pertencentes
aos outros credores, que não comparecerem, serão, recenseadas, .indi
cando-sc a procedenda, natureza, o despacho c o registro, notando-se;
110 documento, principal, o livro e a pagina em que ror-ellc escripto,
O documento, assim' processado, ficará justificando a despeza. effectuada.

Art. 460. Os recenseamentos terão a nota de conferenciado pa
gador ;, o pagamento dos credores recenseados íar-se-ha por meio de
guias de recenseamento.

Art. 461_ No respectivo recenseamento fará o pagador 'menção 'do
numero da guia pela qual foi pago o credor, não obstante haver o
credor passado recibo na propria mscrípção ,

Art. 462. A entrega de importancías a, thesoureiros de outras re
partições, quo ora é feita 'pela pagadoria. 'passara a ser .pela tliesouraria
geral , sempre que importar 'adeantamcnto .

.'\rt. 463- Da .ímpngnação. feita pelos.pàgadorcs ás procurações
e quaesquer d?cumentos, com fundamento na illegalidadc dos mesmos,
para habilitarem ao recebimento de .quantias, nas pagndorías, poderão
Os ' interessados rec:orre~ pai..a o .director .da despeza publica,

Art. 464- O pagador terá, sob sua guarda .os documentos de, des
peza já paga, as procurações que houverem habilitado ao recebimento
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dequantias nas pagnôorias e os Iivros em que taes pagamentos hou
verem Bido -escripturados. _Com autorização. do Director (Ia Despeza
Publica darão 08 escrivães, ele taes documentos e procurações, as .certl
dõesque forem requeridas, e~prestarão ás demais repartições dos ser
viços' publicas as informações que forem, requisitadas.

ArL 465. Os docunientos, instrumentos de procuração e livros, ,a
que se refere o art . 464, serão enviados à directoria ela despeza publica,
para 'a classificação da despeza e balanço da pagadoria.

Art. 466: As contas e os documentos de despesa não pagos nem
reclamados no encerramento do exercicio serão _enviados á directoria
da despeza publica-para providenciar sobre 'o pagamento por exercicios
findos, e rcmctterao Tribunal de Contas.

Art. 467. Oses~rivães daspagadorias poderão prorogar o' cxpe-
diente para o.Iançainénto-e a cónferencia da despesa. ,

Are 468. As requisições de quantias, quando não cscríptas pejos
escrivães, serão por elles subscriptas e assignadas pelos pagadores.

Art •.'469. Os-escrivães das pagadorias, dentro elos limites da.res
ponsabilidade que lhes é attribuida neste regulamento, deverão prestar
ao dírector da despeza as informações, sobre as ínrracções do precei
tuario ·do mesmo regulamento, as 'omissões, collísõcse deüclcncías, quo
a pratica haja revelado na' applicação ,desse mesmo preceituario.

ArL 470.,'0 escrivão da primeira: pagadoria deve pedirao dlre
ctor da despeza que requisite das autoridades e funccíonarios das repar
ttçõcsrque os possam pr'est~r, os documentos, as informações e os es
clarecimentos de,qnalquer 'ordem que, se façam necessarios para a
fiscalização da identidade dos pensionistas e mactivos.

Art~; 47'. O escrivão da I a -pagadoria deve organizar a relação das
ímportaricías das pensões c dos vencimentos de inactividade.. que
houverem ficado por pagar, fazendo entrega ao pagador dos cheques
por-pagar dos inactivos e dos pensionistas.. .'

Art. 472 o A substituição dós" pagadores "e dos escrivães, em suas
faltas imprevistas, dar-se-na por meio dos ajudantes, para isso de
signados.

No caso de auseucía prolongada, proverá á substltuíção o' dircctor
da despeza publica.

Art. 473. Nos .pagamentos que se fizerem, dentro ou. Ióra da
2:1. .pagadoria, de jornaes a operários e serventes de quaesquer obras,
repar~ições e estabelecimentos publicos, o empregado que servir de cs
crivão procederá a chamada dos indivíduos constantes das .férias devi
damente processadas, e, á medida que se fór etfeétuando O pagamento,
lançará a nota paga, que rubricará.

A'Idenndade dos operários será conrírmada pelo chefe do serviço
a-que pertencerem, o qual dará quitação, findo o pagamento.

Art. 474. Os fieis respondem, perante o pagador, pelos paga
mentos indevidos e. íllegaes, realizados dentro ou Jora das pagadorias.

Art. 47S. Os pagamentos realizados por meio de assignaturas,a
rogo de pessoas que não saibam escrever, correm sob a responsabilidade
do escripturario que eüectuar o pagamento, o qual deverá exigir, em
todo ocaso, o. testemunho de duas pessoas idoneas .

, Art. 476.08 supprirnentos dcnumerartos ás pagadorias serão con
cedidos dentro do maxirno de 2.0(x):ooo$, por despacho do dírcctor da
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contabilidade, exarado em oüícíos cscriptos ou subscriptos pelos cscri
vãcs. assígnados pelo pagadores e risadas pelo director da dcspeza
publica.

Art. 477. Por conta do suppriciento concedido, serão levantadas
as quantias necessárias para occorrcrcm aos pagamentos. diários, medi
ante cheques, extrahidos pelos pagadores e visados pelo escrivão da
pagadoria.

Tues cheques serão resgatados no fim do dia por' um pedido as
síguaôo pelo pagador, recebendo da tbcsouraría geral uma, guia rubri
cada pelo thcsoureiro e pelo escrivão, pela qual lhe será debitada a
quantia recebida.

Art. 478. Findo o rucz, serão os livros da receita c despeza rc
mcttidos á Dircctoria da Despezn Publica, que, após os exames devidos,
rcmcttcl-os-ha ao tribunal de contas para a tomada das contas dos
pagndcrcs.

b Art. 4:-9. O ministro da Fazenda expedirá regimcuto para meluor
applicacão dos dispositivos deste regulamento ao serviço das paga
dor ias.

C.\PITl:LO IX

AS1'ECTO FlNCUON.\L D,\ lNSPECTOIUA DE SEGUGOS

.\rt. ,-\-00. A jurisdicçao da Inspectoria de Seguros alcança todas as
sociedades ou associações que exercerem a indústria de seguros na Rc
publica .

..Arr.. 481. 1\-0 exercício dessa jurbdicção clja fiscaliza as sociedades
de .scguros contra accideutcs, as que instituem pensão ou renda vitalícia,
as que, de qualqrcr fórrna, entendem COm garantia da vida humana, as
de seguro COntra o fogo, contra o mar, de transportes, agricolas c de
qualquer natureza.

Art. '-1-83. A accão fiscalizadora tem por fim apurar a l'cg-lllaridadc
d~l constituição das'sociedades ou companhias nacíonacs de seguros,
verificar si o capital das mesmas' garante o c-oto das opcrnçõcs..e si
no plano dCSt:1S cncoutrnm-sc vicies, faltas ou omissões, de qualquer
natureza ; si nas estipulações reguladoras da partilha dos lucros e da
distribuicão dos .dividcndos das sociedades anonvmas foram !:!:l1ardados
os dispositivos dos arts. 113, 114, n.:;, II6 c 'rI? do decreto n , 434
de 4 de julho de 1891 ; solicitar elo ministro da Fazenda, quando não cs
tiver na sua compctcncía estabelecel-as, as medidas que devam ser
postas em pratica parn gélrantia das interesses elos 'segurados que de
verem ser incorporadas nos contractos ou estatutos socíaes.

Art. 4B3. Em referenda ás companhias cxtrangeiras a ínspcctoria
de seguros verificará si dos documentos apresentados, devidamente au
tncntícados pela autoridade competente, consta a existencia legal das
mesmas I\OS paizes de origem c da sede, oppondo-se a que seja concc
dida autorização para funcoionarem na Republica, sempre que não
ç;'~w.rdarem conformidade com a legislação do palz de origem, ou do
J31la'zil, suggcrmdo clausulas-que devam ser incorporadas nos aetos fun...
datuentaes de taes sociedades, para que possarn funccionar no pala.
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Art. 484. A fiscalização exercida pela Inspectoria de.Seguros sobre
a admissão das sociedades de seguros, sob a fôrma mutua, a funccio
narcm no Brazil, apurará si estão indicados o fim e o obecto ela com
panhia' o lagar em que ella pretende fuccionar, o tempo dentro do qual
eleve ser organizada, a probabilidade do exito das operações, si ha
opportunidade na constituição ela companhia, si está apparelhada pata
a realização do Objectivoa que se propõe, pelo mecanismo deformação
de seu fundo, constituído pelo conjuncto dos premias dos riscos que as
sume, si está provindenciudo sobre a classificação elos riscos, por meio
de quadro dos tempos applicavcis aos mesmos, e, prevendo o caso de
alteração do quadro dos riscos e dos tempos, si estabelece o mínimo dos
valores segurados, indispensaveis para que a companhia se possa soli
dariamente constituir, si está determinada a parte da contribuição do
primeiro anuo, que deverá ser realizada antes da definitiva constituição
da sociedade, finalmente, qual o regimen administrativo adaptado e si
proporciona segurança aos interesses dos assocíados ,

Art. 485. A inspectoria fiscalisa o movimento das operações das
companhias etcseguros por meio do exame dos documentos publicados
e dos remcttidos á mesma ínspcctona, e apura si o emprego do capital
e das reservas é feito de accórdo com as leis vigentes e offercce as ga
ran tias devidas, solicitando do Ministro da Fazenda as providencias que
julgar necessarias.

Art. 486. Assiste á inspecroría o direito ele expedir, quando o
julgar necessário, notificações, avisos e instrucçôes para a melhor appli
cação dos dispositivos das leis c dos regulamentos, que regem as ope
rações de seguros.

i\ii:t. 487. A lnspectorta de seguros procederá, quando julgar con
veniente, a exame do livro de registro das apólices de seguro em vigor
c nos livros da escrlptnraçüo geral, verificando si se acham oevjdamcntc
cscripturados, e poderá exig"irdas adminlstracões c dos Rgentc..s os do
cumentos c Os esclarecimentos que 1'ore111 necessarios.

Do qne apurar nos exames apresentará ao ministro ela Fazenda re
latarias cspcciaes, dando nos mesmos communtcacão das intracções
das leis c regulamentos, a que estiverem 'sujeitas as companhias das
medidas que houver posto em pratica e das multas que tiver imposto .

.Art. 488. Sempre que as bases adaptadas pelas socíedades de se
guros de vida para os catculos das respectivas operações parecerem dCM
feituosas, deverá a inspectoria propor ao Ministro da Fazenda as altera
ções que julgar necessarias , bem assim solicitará as notificações por
parte do mesmo ministro para que as companhias regularizem, reinte
grem ou reforcem os depositas e as reservas.

Art. 489. Quando as tabellas de premlos das companhias de sc
guros não parecerem regularmente formuladas, a inspectoria de seguros
corre o dever de propor ao ministro da Fazenda a modificação das
mesmas.

Ar1. 490. Sempre que por parte das companhias não fór observado
o estatuído nas notificaçôes para a intregalizaçâo dos deposites e das re
servas, ou não forem executadas medidas determinadas, pelo ministro da
Fazenda, proporá a inspectoria a este a suspensão e mesmo a çcs~açii.6 da
autorização para funccfonarem .
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Art. 491. Os levantamentos de depositose das reservas devem
ser sujeitos ao exame da ínspectoría, ínstítuído nos respectivos' pro..
cessas.

Art. -492. A inspectcrla fiscalizará 0- pagamento' do se110 devido
pelascartas .patentes e reformas de estatutos, 0, igualmente, das apólices
emittidas e dos. recibos de renovação dos seguros.

Art.' 493., Verificará-o a inspectoria si nas minutas dos contractos
de seguros estipula-se a partilhá fio reseguro de ,accôrdo ,como,pre~

ceituario do aeto que regula o funccionamento das companhias de se..
guros.

Art. 494; Os documentos referentes ao íunccíonamentodas cornpa
nhiasde seguros serão registrados e mandados archivar pela inspectorla,
que terá sob sua guarda os livros de registros eo archivo.

TITULO IV

DISPOSIÇÕES (j-ERAES

Art. 495. Observados os dispositivos deste regulamento, e dentro
dos moldes' nelle estabelecidos, para a formação do organismo .das rc
partições' incluídas no quadro da administração da Fazenda Publica, se
gundoo paragrapho unico do art. 12 e oart , 37 da lei n. '2.(}8S,de
de S0, de julho de 19°9, serão. expedidos aetos para regularem o
funccíonamcnto dos serviços que estiverem a cargo de taes repar
tições.

O ministro da Fazenda fixará em aeto, que expedirá após a publi
cação deste regulamento, o quantitativo das fianças que deverem prestar
os funccionarios do ministerio a seu cargo. _ .

Art. 496. A' Recebedoria do Districto Federal será dada regulamen
tação,.em que se adapte o processo funccional ao regimen instuticional
estabelecido neste regulamento.

Para melhorar a arrecadação dos impostos a seu. cargo; serão'. for
mulados quadros' distribuitivos da área tributada em circumscripções,
que comprehendam arcas de facil.e difficil aeeesso e de escassa ou abun
dante arrecadação :. os quadros assim. organizados serão sujeitos á ap-
provaçãodo ministro da Fazenda.; .

Art. 497~ NãOé licito ao tbesoureiro 90 Thesouro realizar qualquer
operação que importe deslocação de fundos sob sua guarda,' ainda
quando se trate de fazer depositos transitoriós, sem ordem escrlpta do
ministro da Fazenda ou do director da contabilidade.

Art. 498 ~ () preenchimento dos Iogares 'de escripturarios creados
pela: lei n . '2.083, de 30 de julho ultimo, será feito por accesso .'ou re
moção dos empregados de' Fazenda, sendo os de Ia entrancia providos
mediante, concurso.

Paragrapho uníco. Metade das nomeações por aeceso será feita por
antiguidade absoluta na repartição.

Art. 499. A portaria do thesouro .ficasubordinada, directamente, á
Dírectoria da gabinete do ministro da Fazenda.
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Conservar-se-há aberta a portaria, emquanto funccionnrem. no
mesmo edifício outros institutos ou repartições em actividadc. de; expe
cliente.

AI't. soo. O ministro da Fazenda, para a perfeita organização do re
gistro dos, bens do domínio nacional, a cargo, da Directoria do Patrí
monio, poderá commissionar pessoa estranha á repartição para fazer
pesquisa, de documentos comprobatoríos de tal domínio, que se achem
esparsos ou nos archivos da Capital Federal, ou nos- dos Estados e mu
nicipalidades da República.

Art. 501. Os directores do Thesouro e o procurador geral da Fa
zenda Publiçarcom excepção dos que se acharem na posse dos respe
crivos cargos,' oor cccasíão de dar-se execução á lei n. 2083 c ao pre
sente regulam-ehto, serão nomeados em commissão ,

Art. 502. Os demais funccionarios do quadro, comprehendendo-se
neIJes os thesoureiros, pagadores, porteiros, cartorarios, ajudantes dos
mesmos e continuos, quando contarem' mais de 10 aonos de effectivo
exercido, não poderão ser exonerados sem que se demonstre, em
processo administrativo, contra os mesmos, a pratica de actos de
desidia , incapacidade, corrupção , ou violação de seus deveres pro
fissíonaes.

Art. 5°3. A collocação do funccionario em inactividade poderá ter
lagar, por iniciativa do governo, mediante inspecçâo de saude .reálizada
por.ordem do ministro, que presidir ao departamento administrativo de
que fizer parte o funccionario, eque conclua pela 'dcclaráção do estado
de invalidez.

Art. 504. Os pareceres das juntas 'de. inspecção affirmarâo ou
negarão a existencia das círcumstanclas precisas para classificarem,as
aposenta'florias como extraordinarias.

Ar1. 505. A, deliberação" para que se, dê a inspecção de, saude
e;y,;,officio

l
'póde 'ser tomada cxpontanéamentc pelo ministro, ou rne

diante representação do chefe da repartição ou instituto a que pertencer
o funcciouario:
. Art. 506. As guias para as transferéuciàsde .emprcgados actívos,
inactivos, reformados on pensionistas, com declaração expressa: de
annullação de credito, na repartição que a expedir. e transterencía para
a que deva pagar a despeza, terão registro, áposteriori 40' Tribunal de
Contas.

Art. 50? As tabellas do pessoal do thcsouro e repartições íncor
poradas ao quadro da administração da Fazenda Nacional com os .v~n:

cimentos que lhes competem são as que se acham annexas ao presente
regulamento.

Ar1. 508. Ficam revogadas as disposições contrarias ás .contidas
neste regulamento, embora const,a.ntes, de .actos expedidos em virtude
de autorizações legislativas, desde' que sejam estes" anteriores á lei
n. 2.083, de 30 de julho de 1909.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1909' - Leopoldo de Bulhões;
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c Fieis dos mesmos•.....•. ......... . .... 4:000$000 ,,:ooo~ooo 0:000$000
r Carrorario ..•......... ...... .... .... 4: 000$().-x) 2:000$000 6:000;;000
r Ajudante dó mesmo .•. .......... ..... 3:200$000 1:600$000 'I: uooscoo
r Porteiro do Thesouro .... ... .... 4:000S(0) 2:000,$000 6:ooo$00(J
r Ajudante do mesmo .•...........••.•. 3:200;.\000 1:6008000 4: 800Sooo
r Porteiro do mlntstcr!o ..•. ....... .... 4:(J/)OS.-\()<! 2:0008000 Ó:OnOl"lOO, Ajudante elo mcsuro. ........ ...... 3:20<,$"0 1 I :60~)S()oo "1:800$000

2':> Contínuos ... ...... ..... ... '" .... .. l:óo,SCIlI() fJOO$000 2:40ÜSooo

4 Correios. .,. ...... ............ '" '" I :6oo~(Il)o 800$000 :::;'-1'XI~O(")-
~3°
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l1i7

LO'LIÇ,i.O, ':!5 .000:000$ - :.;I;.\tERO DE QI:Ol'AS, I .103 - RAZÃO, 0,1)3" 'o - YALOR Ol'F1CLq,
DA ocor., AN"UAL, I4Z$79Z

YS",CI,mNTO .I::{:\(;AL
POR E~IPI<I>(;.\DO

CL\SSES

- _._-----------
0'''0110''0 IQUOlllS

1 Dtrcctor {em comnússno I

:: Sub-dírcctorcs .
13 Primeiros escrrpturaríos .
l4 Se!pmdos cscripturnrios .
lO Terceiros cscrípturmios .
18 (hl<lrtus escripturarlos • . •

1 n~j~os~eiil~Un~~~I(\~:'~~~\)~.:\~~:o~S)
I Portem) ,
~ Conunnos.

79

- ·10
8:000$000 3('
j:OOO$OOO 3"
4:800$0Q() '0
3: 600Sooo ,
3:4°08000 li
S;OOQSOOO 3"
4::]00SO(lO ,6. 3:300S000 12

0, 1 ;·l"OS'~'O
~

o
T:\BELL\ 1)0 Sl:J\IEH.O. CLASSES E VEXCL\IE\"TOS DO PESSO.\f. no

LABOH.ATORIO SACrO:\AL DE A.'\:\1.1"SE:'.

J.OT.IÇ,íll, IÓIl:I'I)()O - :-.:t:.\lER(J DE QUOL\. 4()1) -- RAZÃO, 43,75 "/n - YAI,O[\ 01-'\IICIA1, D,I
'!['OT.\ A"NLII., 175$(1(1'1

\'EXCI~IENTO .\""'U,I!.

~ rUR r-;~ll'Rl;G.\D()

"~ Cr..\SSES

7- Ordenado ()tlOla~

- ----
r Dlrcctor

~sc;'jptur~rio (chdl'c ~Ia ·sccrctari·a):
ü.ooosooo 4I

r Primeiro 4:00{ISOOO co, Primeiro cscnpturnno • 3:40(JSOOO "" Segundos cscnpturnrtos. I :ó(JoSOU() U, Porteiro consorvadnr . . 2;600Sooo '3
,I Primeiros chunícos. 4:8DOSOOO '::5
D Segundos chímícos , ,j:'10(lS(y)() '::l

4 TerceIros ChI1111COS. ·.:.:,\<ln$o(.~J Li-
I'::2
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D

TABELLA DO NUMERO; CLASSES E VENCIi\IENTOS DO PESSOAL DA
DIRECTORL\ DE ESTATISTlCA CO?lUVIERClAL

VEN"CDlENTü ANNUAL POR

O El\lPRE(;AlJO

""~ CL~\SSES

o

'" Ordenado Gratificação Total

r Dírector. 12:000$000 6:000$000 13:000$000
r Sllb-directo'r 8:0008000 4: 000$000 12:000$000
4 Chefes de scccão: ..": . 4: 0008000 2:000$000 6:"(.00$000
9 Primeiros escnpruraríos . 3: 200$000 1:600$000 1:&>0$000

23' Segundos cscrípturanos . ."~$OOO 1:2008000 3:~000
I7' Terceiros oscrípturaríos .. I: 0000 800$000 2:400$000
24 Quartos cscrípturarios " .. 1:2808'000 640$000 1:8208000

I Porteiro. . . . . " .. 1:200$000 0008000 I: 00$000
r Correio". "1:200$000 ôcogooo 1:800$000

5 Serventes i 1:;0$ rnens<~es. - - -
-86

Rio de Janeiro, 23de dezembro de 1909.- Leopoldo de Biünóes,

TAHELLA DO :.\llo\IERO, CLASSES E VENCIl\lENTOS DO PESSOAL DA
INSPECTORIA DE SEGUIl..OS

VENCIMEI:'!TO ANNUAL POR

o EMPREGADO

""::'. CLASSES
o
z Ordenado Gratificação Total

I Inspectcr . 12:000$000 6:000,~000 18 000$000
2 Primeiros escrípturartos . 6:400$000 3:2OOSooo 9 6008000
:) Segundos cscríptura ríos • 4:8008000 2:400,~OOO 7 2008000
":'. 1erccuoe cscrtpturanos . 3:6ooSooo naoosooo 5 4008000
6 Delegados rcgtounes . . 4:800S ooo 2:4008000 7 200S000
I Contínuo .• 1:600$000 8008000 2 4008000
I Servente a 100$ mcnsacs . - - -

-
,6

Rio de Janeiro, '23 de dezembro de I909.- Leopoldo delB11/.118es.
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Anuexo á -tabeUa 1::>
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TABELLA DOS VENCli\lENTOS DOS DELEGADOS DA DfRECTORfA DE
ESTA TISTICA' CC);\r\IERCIAL

-'._'-

o
VENCI~lEN:TOS

"" ESTADOSªz Mensal Annuat

r Minas Geracs .. ' . ..'. 3008000 3:600Sooo
r .S. Paulo. 3ooS000 3: 6008000
I Bahia ISOSOOO r~800,~ooo

t Pernambúco '2008000 2:400$000
r Alagõas: ..• 100;t000 nscosooc
r Parahyba •.. ' . . 100$000 I :200$000
r Rio Grande .dc Norte 100$000 I:200,~OOO, Maranhão . . scoçcco 1 :200$000
r Pará . 250$000 3: 0008000
r Santa Catharin"a • 100$000 1:2000$000
r Paraná

do'Sl;1
150o$000 r :800$000

r Rio (~rande 150$000 1:800$000
r Matto Grosso. 100$000 1 :200$000

-;1
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de H)09."'- Dcopo{do de Bulhões.
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DECRETO N. 7.752 - DE 23 DE DEZE.MBRQ DE 1909

Dá nove regulamento pa rn as Escolas Pronlssíonacs

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazíl, usando
da autorização que lhe foi conferida pelo art. 9'>,11. I, da lei 0.-2.050,
ele 81 de dezembro de 1898, resolve approvar e mandar executar o
regulamento que a este acompanha, assíguado pejo vice-almirante gra
duado Alexandrino Faria de Alencar, Ministro da Marinva, para as
Escolas Prollíssionaes de Artilheria, Defesa Submarina, de Inferiores
e Marinheiros Foguistas e de Timoneiros, reunindo-se sob uma dire
cçâo geral commum, revogados o decreto n . 6.441, de 4 de abril de
J 9°7, c mais disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1909, 8fP da Indcpendcncia e
31 0 da República.

NILO PEÇA:\H;L

/Ue.yandrillo Faria de .vtencor,

l~eg·uhMnel.1t,o l'lara a~ E~colas IJoroffis~ion:a.cso;

a .. que ~e :rctt:~rü o decreto -n; i7-'.7':-.>.2, etc ~~3

de deZClnbro de 1HOH.

TITULO I

1);\S ESCOLAS PH.OFFISSIO\".\ES

CAPn'CLO I

DAS ESCOL\S E SEUS FINS

Art. 10. 1\s Escolas Profflssiouacs tcem por fim instruir e preparar
oíficiacs e praças perfeitamente habilitados llO manejo das armas, no
serviço de machinas e caldeiras e no manejo dos apparelhos de governo,
reíegruphín, signaes e prumos.

Art. '20
• As Escolas Proffissionaes ficam assim organizadas;

a) Escola de Artilheria, para oíflciaes e praças;
bJ Escola ele defesa submarina, para officiaes e praças;
c) Escola de inferiores e marinheiros foguistas, para praças.
d) Escola de timoneiros para praças;
Art. 3°. As Escolas Proffissionaes poderão ser estabelecidas em

terra ou a bordo de navio, para esse fim designado pelo Ministro da
Marinha, tendo, no primeiro caso, um ou mais navios ligados a ctlas
para ncllcs fazerem os alumnos os excrcicios inherentes ás referidas
Escolas,
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Paragrapho unicov Si as Escolas forem estabelecídas em navio, este
era urna lotação lixada pelo Chefe do Estado Maior da Armada, de

accórdo com o seu fim c com as cxígcncías da disciplina c do serviço
militar de bordo.

Ar1. -t. As Escolas serão providas de todos os elementos ncccs
sarios ao ensino, segundo o que existe em Escolas congenercs nas
marinhas de maior desenvolvimento.

Art. 5°. As Escolas ficarão dircctamcntc subordinadas ao dírcctor
das Escolas J'rotíssíonacs, autoridade por cujo intermedio deverão
corresponder-se os vicc-dircctorcs das referidas Escolas com as diversas
autoridades de Marinha, sobre todos os trabalhos escolares e quacsquer
outros assuuiptos que dependam de resolução do Ministro da Marinha
e que não estejam consignados neste regulamento.

Art. 6°. As Escolas poderão rnnccícnnr conjunta ou separada
mente em navios ou estabelecimentos navaes.

~ r". Quando funccionarem conjuntamente, o vice-director será o
conunandaute do navio ou do estabelecimento onde ellas se acharem.

~ 3°. Quando tunccionarem separadamente, os commandantes dos
navios ou estabelecimentos onde ellas se acharem installadas serão os
seus vice-directores,

Art. 7°. Serão observadas nas Escolas as disposições em vigor
na Armada, quanto ao serviço, ordem e disciplina, cxccptuando-sc
porém, as restrícçõcs estabelecidas neste regulamento) naquillo que se
referir ao ensino.

C.\l'ITl:Lü II

ArL :\ú. O pessoal nduiiuistractivo c de ensino oas Lscolus com..
por-se-há de :

I Dircctor que será () Comruandaute da Divisão de Instrucção ;
Vicc-directures, capitães de mar c guerra ou capitães de fragata,

que serão os commandantes do Navio-Escola c do estabelecimento;
d lnstructorcs. capitães de corveta ou capitães tenentes, sendo 6 do

Corpo da Armada e~ do Corpo de Engenheiros Machinistas :
'2 para Artilheria, 2 para defesa submarinaç a para tuucneria c
'2 para foguistas ;

6 Adjuntos, capitães-tenentes ou lO'; tenentes, sendo 4 do Coroa da
Armada e 2 do Corpo de Engenheiros-Machinistas : 2 para arti
lheria, 2 para defeza submarina e 2, para foguistas;

J Secretario, capitão-tenente ou r" tenente da Armada;
'2 Meoícos, que serão o do navia e o do estabelecimento ;
2 Conuuissarlos, que serão o do navio e o do estabelecimento;
8 Sub-instructorcs, inferiores do Corpo de Marinheiros Nacionaes, com

o curso da Escala .respecttva ;
I Escrevente, que será o-auxiliar do Secretario, independente do navio

ou do estabelecimento;
I Armeiro; para a Escola de Artilherkt.
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Art. 9. Salvo ordem do Ministro da.Marinha, devido á exigencía
do serviço ou á. convenicncla do.ensino, nenhuma alteração poderá ser
feita no pessoal das Escolas duranteoanno Iectivo.

Art. 10. Exceptuados os exercicios constantes do, ensino acces
sorio, que seráo feitos sem prejuízo dos trabalhos escolares, só no caso
doartígo anterior, pódera o pessoal das Escolas ser distrahido desses
trabalhos para qualquer outro serviço.

CAPITULO nr

DA NOiilEAÇ"O E' VENCIJIE::-iTOS no PESSOAL

Art. I I. O, director; os' vice-directores, °secretario, OS' ínstruciorcs
e adjuntos serão nomeados pelo Ministro da .Marinha., _, ' .. '

Paragrapho _único. Os commandantes dos' navios ou estabeleci
méritos em que funccionarem -as escolas proüssíonaes serão respecti
vameute, os vice-direcrorcs das escolas, para todos os effeítos deste
regulamento.

Art. 12. O direct9r po~erá ser exonerado eITlqualquer tempo._
Ar1. 13. O vice-director , o secretario, o~eélico e o commissario

devem ser substituidos no fim de dous annos e sómente poderão de
novo ser nomeados para arnesma .ou __outras Escolas proüssíonaes,
depois de decorridos dons annos da sua exoneração.

Art. 14. Os instructores, os adjuntos e os sub-instructores servirão
por tempo não maior de tres .annos, podendo, porem, ser demittídos
em qualquer época por convemcncta do 'ensino.

Paragrapho unico. Só poderão ser de novo nomeados para a
mesma Escola ou" outras Escolas-profíssionaes, -depoís de decorridos
dous annos de suas exonerações ~

Art. 15. Os insrrucrores,' adjuntos e sub-íustructores não fazem
parte da lotação do navio ou do pessoal do estabelecimento e não po
derão ser distrahidos para serviço estranho ao ensino.

Art. 16. Os vencimentos do pessoal das Escolas serão os estabele
cidos natabella em vigor.

1\1'1. 17. O director perceberá os vencimentos de commandante de
força com 50 % de gratificação dessa funcção.

Os commandantes e instructores perceberão vencimentos como si
exercessem as suas tuncções em navios de r" classe, em viagem de
ínstrucção .

O secretario e adjuntos perceberão como ínatructores em navios de
la 'classe em- viagem de ínstrucção.

Os sub-direç;to~es_ terão os vencimentos de seus postos e uma
gratificação de. acc6rdo com a tabella em vigor.

Art. 18. Tojo o pessoal administrativo ede ensino será do quadro
activo da Armada.
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CAPITULO IV

DO DIRECTOR

Art. 19. O directof-, como primeira autoridade das Escolas, é o
principal responsaveI pela manutenção da ordem e regularidade de
todos os serviços da mesma.

Art. 20. Compete ao dírector :

r", executar e fazer cumprir as disposições, tanto do presente regu
lamento como as disposições do regimento interno das Escolas;

2°, manter c 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 Ministro da Marinha e com
Ô Chefe do Estado Maior da Armada, sobre assumptos que dependerem
da resolução dessas autoridades;

4°, determinar o serviço do ensino, fazendo observar cuidadosa-
mente o cumprimento dos programrnas em ambos os cursos; .

5u , indicar o detalhe do serviço militar geral, ordinário c extraor
ordiriarío dos offíciaes e praças e dos demais empregados sob suas
ordens;

6°, chamar ao cumprimento dos deveres os funccionarios que- esti
verem em falta, procedendo contra elles de conformidade com o Codigo
Disciplinar da Armada; " "

t\ designar.vem caso de urgencia, .substituto paraqualquer func
danaria iQ.1pedido, dando conhecimento desse aeto a autoridade compe
tente, .para.providenciar Gomo nocasocouber ;

8°, propor a quem de direito as medidas que julgar convenientes
a bem da instrucção e dos serviços das Escolas nos casos não previstos
neste regulamento;

9°, apresentar, no fim do an~lO Iectivo, um' relataria circumstan
dado' sobre todos os serviços das Escolas, acompanhado, na parte
relativa ao ensino, das notas e mappas sobre experiencias e exercícios
effectuados, com as 'observações que a pratica lhe tiverisuggertdo
sobre os meios de' melhorar os mesmos serviços .;

10, assistir frequentemente ás aulas e exercícios.

CAPITULO V

DOS VICE- DIRECTORES

Art. '21. Aos vice-directores compete: .

IV, substituir o director, segundo a antiguidade, no caso de falta
ou impedimento;

'20, cumprir, transmíntr e fazer cumprir as ordens 'do .diI~ector,

tanto referentes ao ensino como á economia e disciplina das escolas,
que-especíalrnente, lhe caberá fiscalizar ;
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3'\ exercer, 110 que fór applicavel ás Escolas, todas as nttribuiçôes
do commandantc de navio c as que lhe couberem pelo rcgrmento
interno;

4°, detalhar os serviços das Escolas cle accórdo com as instruções
recebidas do director ;

5°, assistir com frequencia ás aulas e exercidos.

CAPITCLO VI

DO SECRETAH.Iü

Art. 22. Ao secretario compete:

1(" ter a seu cargo a corrcspondcncia offícial da Directoria das
escolas c bem assim a escripturaçâo dos livrõs de assentamentos, re
gistros, termos de exames e antros pertencentes à Secretaria, especi
ficados no regimento interno:

2°, ter sob sua guarda e responsabilidade a bibliotheca e archivo
das Escolas.

CAPITULO VII

DOS INSTRüCTORES

Art. 23. Os instructores serão designados particularmente para
cada um dos respectivos cursos.

Art. 24. Os ínstructores não poderão ser desviados para serviços
estranhos ao ensino.

Art. ::;5. Aos instructores compete:

1(I, promover. por todos os meios a seu alcance, ::\ instrucção
theorica e pratica dos alumnos, observando pontualmente os pro
grammas .e horários estabelecidos para as aulas, expericncías e exer
cicios praticos, aos qnaes darão o máximo desenvolvimento possivel :

3(1, fazer as prelcccões e dirigir pessoalmente os trabalhos e exer
cicios dos alurnnos j

3(1, escrever de modo elementar e em linguagem clara c concisa
as lições sobre o ensino technico, afim de serem impressas c distri
buidas gratuitamente aos alumnos, segundo o disposto no presente
regulamento;
. 4°, dirigir c fiscalizar o ensino que for feito pelos adjuntos e sub-
mstructores ;

5°, requisitar do dircctor tudo quanto fór nccessarío a bem do
ensino;

6(1, ter a seu cargo o material pertencente ao ensino das matérias
do curso em que servirem;

7°, lançar e111 livro proprio as notas de applícação e ele aproveita
mento dos alumnos ;
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80
, prestar mensalmente ao direclor informações sobre o aprovei

tan.ento e aptidão dos mesmos altuunos j

9", acompanhar os alumuos aos navios e estabelecimentos cuja
visita julgarem conveniente, fazendo-os assistir ou tomar parte nos
exerciclos que nos mesmos se realizarem, mediante prévio aviso e' per
missão ela autoridade competente, especialmente quando taes exercidos
não puderem ser effectuados nas Escolas;

io", notar em livro especial as experícncus, trabalhos e exercícios
realizados, com observações relativas ao material cmgregado, despen
dido ou uiutilizado e outras que julgarem opportunas ;

I I", enviar mensalmente ao dircctor a nota do material despendido
com trabalhos de gabinete, assim como, depois de cada exercicio.
enviar tambem o mappa ou relação da material gasto ou inutilizado no
mesmo, afim de servir como elemento para descarga do competente
responsavcl.

Art. 26:· Os tnstmctorcs não poderão ter outra cornmissão durante
o anuo lcctívo.

Art. 27. Os ínstrucrores devem comparecer diariamente ás Escolas.
Art. 28. Os instructores serão os encarregados do material respe

ctivo e terão como auxiliares, neste serviço, quando a Escola funccíonar
a bordo, um official do navio que será o incumbido da fiscalização da
limpeza e conservação desse material c também dos exercicios com o
pessoal de bordo.

CAPITULO vm

DOS ADJUNTOS

Os adjuntos não poderão ser desviados para serviços estranbos
ao ensino, nem poderão ter outra commíssão durante o anno Iectivo;
a elles compete

la, auxiliar OS instructores 110 ensino technico e complementar e
dirigir o acccssorio j

2", fiscalizar e dirigir os alumnos nas aulas praticas quando o de..
terminem os instructores, no que serão auxiliados pelos sub-Instructores:

3"l comparecer diariamente à escola;
4°, rubricar-a lista de presença dos alumnos nas aulas e exercicíos

apresentada pelos sub-instructores.
Paragrapho unico. Os adjuntos serão tarnbem desíguados. partí

cularmente para cada um dos: respectivos cursos.

CJ\PITULO IX

DOS OFFICIÁES-:ALUi\[NOS

Art. 30. Os officíaes-alumnos tecm por dever:

1'\ cpmparcccr as aulas, .exercidos e trabalhos praticas á hora
marcada 110 regimento interno para.assíanatura elo ponto, só podendo
retirar-se depois de terminados os trabalhos;

Poder Executivo - '909 - \'01. II 7S
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2°, notarem livros ou cadernos apropriados as marchas e resul
tados das experiencias e exercidos, com os respectivos mappas e dia
g-rummas, organizados de accórdo com os modelos adaptados, tudo
acompanhado das observações que julgarem utels. Estes cadernos serão
apresentados no fim de cada mez e no acto do exame, afim de serem
tomados em consideração no julgamento das provas;

30} l fazer o serviço diario, de estado ou de quartos, segundo deter
minação do comrnandante das Escolas;

4°, arranchar no estabelecimento ou no navio-escola.

CAPITULO X
DO ESCREVENTE

Art. 3I. Ao escrevente compete auxiliar o secretario na escriptu
ração e registro da correspondeucia official c em outros serviços da
Secretaria, que pelo mesmo lhe forem determinados.

CAPITULO XI

DOS SUB-INSTRUCTORES

Art.. 32. Aos sub-instructores compete:
t ", auxiliar os instructores e os adjuntos em tudo quanto Iór

relativo ao ensino das praças, na conservação, asseio e preparo do
material para as aulas e exercícios e em outros serviços que pelos
mesmos lhe forem designados;

'2°, fazer a chamada dos alumnos antes das aulas e exercidos,
apresentando a lista de presença para ser rubricada pelo offieial adjunto.

CAPITULO XII

DOS DEMAIS EMP~EGADOS

Art. 33. O commissario e o respectivo fiel, o cirurgião e demais
pessoal terão os encargos e obrigações determinados em lei e outras
disposições em vigor na Armada e que serão devidamente especíücadas
no 'regimento interno.

TITULO II

DO ENSINO

CAPITULO I

DA. ESCOLA DE ARTlLHERIA

Art. 34. O ensino na Escola de Artilheria comprehende dous
cursos distinctos : um para officlaes' e outro para praças de Marinha.
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Art. 35. O ensino no curso para offíclaes divídir-se-ha em ensino
techuico, em ensino complementar e ensino pratico. E no curso, para'
as praças dividir-se-lia em ensino tecnnico , ensino complementar c
ensino acccssorio.

Art. 36. No curso de otliciaes o ensino technico constará do
seguinte:

Da artilharia em geral como arma de combate. Seu estudo com
parativo com o torpedo e o arieto . Armamento dos navios e fortifi
cações. Sua distribuição ~- Volume do fogo e rapidez do tiro.

Do canhão. Technologta do canhão - Construcçãodos canhões.
Mecanismo de culatra; technología, desmontagem e montagem de

suas diversas peças; ferramentas empregadas nestas operações.
Apparelhos de disparo; tecünologia, montagem e desmontagem

desses apparelhos ; chaves de fogo.
Reparos navaes. Sua descripccão e techuologia ..Montagem des

montagem de suas diversas peças. Ferramentas empregadas nestas
operações.

Construcção de reparos.
Alças de mira; technologla, estudo comparativo c emprego das

diversas alças de mira; desmontagem c montagem; rectificaçâo das
alças de mira

Projectis ; technología dos projectis. Projectts de coifa, vantagem
do seu emprego. Marcas indicadoras de diversas cspccícs de projectís.
Calibradores de projectis. Fabricação dos projecüs.

Explosivos, sua classíücação.
Pólvoras usadas nas diversas marinhas e seu estudo comparativo,

Faoricação das pcl varas usadas na Marinha brazileira ; seu acondicio
namento nos paióes a burdo e em terra. Cuidalos que cllas requerem.

Dos diversos cartuchos c estojos rnetallicos; calibradores dos estojos
metallicos. Fabricação dos estojos.

Cargas de projecção, ele ignição, arrebentamento ou de ruptura.
Altos explosivos, Melinite, Lyddite, Picrlna, 8himose e algodão

pólvora.
Estopilhas, suas especíes, conrecção acondicionamento e emprego.
Espoletas, suas especics, fabricação das espoletas e seu empreg-o.
Cuidados que se deve ter com as espoletas. Detonadores para as

granadas de altos explosivos.
Preparar uma bocca de fogo para o tiro. Cuidado que se deve

ter antes, durante e depois do fogo. Apparelhos transportadores e.carre
gadores de munição.

Da pontaria j modo de fazer a pontaria em diversas circumstancias
COl1l as differentes especíes de reparos c com as torres.

Do tiro. ; diversas espécies de tiro e seu emprego. Das taboas de
tiro, sua construcçâo e emprego.

Estudo da dispersão.
Determinação das distancias 110 mar c apparelhos empregados para

esse fim.
Velocidades iniciaes; 'pratica de sua determinação. Descripção e

emprego dos chronographos.



1188 ACT08 DO PODER J~XECUTIVO

Determinação (1::1 pressão na alma do canhão. Vclocidade do recuo
e pratica com o apparelho para sua determinação.

Densidade das pólvoras ; descripção c uso dos instrumentos em
pregados na SU;:l determinação. Verificação e analyse do estado das
pólvoras c explosivos.

Pai6es de munição; condições que devem preencher os pai6es de
munição: ventilação, illuminaçâo, alagamento e exgotamento dos
pai6es de munição; arrumação dos paióes de munição e precauções que
se devem tomar para se penetrar neücs.

Elevadores de munição, dívcrsis especies.
Exame e ínspcccão das boccas de fogo. Descripção c uso dos

apparelhos necessários para esse exame.
Cuidados que se devem ter COlll os canhões e sua boa conservação.

Couraça, seu fabrico c fixação nos navios c fortalezas. Penetração das
couraças. Applicaçâo pratica das formulas de penetração.

Emprego tactico da artilheria. Elfeitos do fogo da nrtilhcrla sobre
diversos materiaes e sobre os navios e fortificações

Emprego do armamento principal, do armamento secundaria c do
armamento ligeiro.

Limites da zona cnecttva do fogo. Supprimcnto elas munições para
a artilheria.

Direcção do fogo em diversas circurnsumcias ; distribuição do fogo,
concentraçao e dispersão.

Diversos meios de cornmunicação de ordem do commando para as
baterias. Apparclhos indicadores de Bar & Stroud e de Greenfell .

Observação do fogo e sua importancia , Variações das distancias.
Correcções praticas elas alças.

Do emprego do canhão para determinar e rcctificar a distancia rio
começo da acção e durante ella . Determinação pratica da distancia.

Deveres do commandante no emprego da artiIhcrla. Deveres dos
oíllcíacs encarreg-ados de artilhería.

Constituição da guarnição de um canhão.
Rapidez de tiro durante um combate para o armamento principal,

médio e ligeiro.
Concurso dos diversos canhões durante um combate. Escolha da

posição e da distancia para o tiro.
Tactica do fogo durante as diversas phases da aCÇ<10. Escolha do

projectil e indicação dos pontos vulneráveis dos navios e das forti
ficações .

Defeza contra o ataque das torpcdeíras. Serviço de vigilancia dos
canhões. Fortificações passageiras; definições. Traçado de lima for
tificação passageira.

Construcção das obras. Defeza necessaría , organização defensiva
dos accidentes do terreno.

Ataque e defeza das posições fortificadas. Preparo de 'minas. Re
gras para os concursos de tiro ao alvo.

Armas portateis ; classificação, descripção, nomenclatura e manejo
das armas portareis. Montagem e desmontagem de suas diversas peças.

Estudo comparativo entre as carabiuas.. revólveres e pistolas mais
usadas.
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Fabricação das armas portateis ; condições que devem satisfazer
para serem acceitas.

Munição, seu fabrico e acondicionamento.
Accidentcs, meio de prevenil-os ou de rcparal-Os .
Limpeza e conservação das armas portareis.
Armas brancas. Classificação das armas brancas; qualidades que

devem ter os metaes das armas brancas. Dureza, tenacidade e clasti
cidade .: Classíücação, nomenclatura, emprego e conservação das armas
brancas.

Armas offensivas. Armas ele contundentes, cortantes e perfurantes.
Armas defensivas. A couraça e o capacete.
Applicações da eletricidade na artilheria. Motores eletricos usados

para a movimentação elas torres e dos canhões, e dos elevadores e
carregadores de munição,"

Distribuição da energia electrica para o serviço da artilharia, maní
puladores, alternadores e interruptores. Montagem e desmontagem dos
dynamos.

Verificação dos circuitos do disparo, sua substituição e modo de
remedínr as interrupções. Curtos circuitos; apparelhcs avísadores e
indicadores; chaves de fogo , preparo e conservação das pilhas.

Das applicações hydraulicas na artilharia. Motores hydraulicos
nsados para a movimentação das torres c dos canhões e dos carrega
dores e elevadores de munição. Confecção de juntas Freios hydrnu
lICOS. Montagens e desmontagens.

Irrigadores da alma dos canhões.
Das applicações elo ar comprimido na artilheria . Freios pncuma

ticos. Compressores ele ar. lreios hydro-pneumaticos.
Qualidades que devem ter os óleos lubrificantes empregados na

artilheria ; processo pratico de conheceI-os.
Noções geraes sobre os acídos e conhecimento pratico pelo cheiro

~ pela apparencia.
Acção dos acidos sobre os metaes,
Art. 37. Nesse curso o ensino complementar consistirá em :
Montageme desmontagem das diversas peças do canhão e do

reparo.
Substituição de uma peça qualquer do canhão e do reparo.
Encher e esvaslar o cylindro de recúo.
Preparar cargas de projecção.
Carregar granadas e collocar espoletas nas mesmas.
Reformar estojos metallicos ,
Preparar um canhão para fogo.
Limpar um canhão depois do fogo ,
Preparar U111 elemento de pilha.
Associar dous ou mais elementos de pilha.
Fazer funccionar um holophote ,
Trabalho de gabinete c de laborator:o para verificação do estado

e caractcristícos dos explosivos.
Exercício de levantar e lançar projectis á distancia.
Exercício de rapidez de carregamento dos canhões.
Exercício de torres com a grossa artilheria ,
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Exercício de pontaria com os canhões de 12 m empregando o appa
relho registrador de pontaria de Scou e o deftection teaclzer.

Exercício de fusil nas linhas de tiro.
Exercício ete tiro" ao alvo com artilhería de pequeno, médioe grosso

calibre, sendo:
t ", navio fixo e alvo fixo:
2", navio fixo e alvo movel :
3° alvo movel e navio em movimento na mesma dirécção ;
4\ alvo e navio cru movimento em direcções oppostas :
50, alvo movei e navio em movimento em direcção de perpen

dicular;
6°, exercício de esgrima, de florete e de espada.
Visitas a navios de guerra, fortificações, fabricas de pólvora e esta

belecimentos e material de artilheria.
Art. 38. No CURSO PARA AS PRAÇAS o ensino technico constará do

seguinte:

Da artilheria em geral como arma de combate, estudo comparativo
com as outras armas O torpedo e o ariete .

Do canhão; definicão e nomenclatura.
Do calibre; classificação dos canhões pelo calibre 8 respectivo

emprego.
Mecanismo de culatra. Nomenclatura de suas peças ..Montagem e des
montagem destes apparelhos. Chaves de fogo.

Reparos navaes Diflnição e nomenclatura dos preparos usados na
nossa marinhac Montagem e desmontagem das diversas peças de re
par9· Nomenclatura e uso das ferramentas empregadas nestas ope
raçoes,

. Alças de mira, deflüição e nomenclatura. Espécies de alças de
~1.1ra-= Estudo comparativo e empregadas diversas alças de mira. Recti
ficaçâo das alças de mira, Montagem e desmontagem ..Modo de fazer
pontaria.

Noções sobre a construcção dos canhões e metal empregado.
Noções sobre as propriedades physícas dos metaes; dilatação,

elasticidade, tenacidade, maleabilidade, ductilidade, compressão e
distenção.

Caracteristicos do aço e do ferro fundido e forjado.
. . Projectis; definição e nomenclatura. Diversas qualidades de pro
jectis, su~ applicação , Projectis de coifa, vantagens no seu emprego.
Mal:cas. indicadoras e diversas especies de projectis , Fabrico dos
projectis.

Carga de ruptura; suas espécies e marcas. Altos explosivos, modo
de carregar as granadas.

Operação de carregamento e descarregamento dos canhões. Modo
de transp.ortar, carregar e calcar o projectil ; precauções a amar,

Do tiro, definições e elemento do tiro. Tiro com pontaria dirccta
e com pontaria iudirccta . Tiro vertical. Tiro progressivo ao alvo. Tiro
CO,lU carga re.Iuzida . Determinação e avaliação praticas das distancias.
Disparo prematuro e disparo retardado.
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Carga de projecção, definição. Cartucho e estojo metallico, No
menclatura das diversas partes do estojo e emprego. Confecção dos
estojos e metal nelles empregado.

Esforço supportado pelo canhão durante o tiro. Rccúo. Modo de
medir-se a pressão na camara.

Estopilha, escórvas e espoletas, suas diversas espécies. Noções
sobre mixtos e fulminatos,

Dos 'canhões de grosso calibre ou armamento principal,
Seu emprego nos combates navaes.
Do canhão e seu reparo.
Apparelhos de disparo electríco e disparo mecanico ,
Manejo dos canhões de grosso calibre.
Torres, sua movimentação.
Manejados apparelhos de movimentação das torres, hydraulicos,

electricos, a vapor e a mão.
Modo de fazer a pontaria rias torres. .
Projectis dos canhões de grosso calibre, suas diversas espécies e

emprego.
Nomenclatura e marcas indicadoras.
Cargas de projecçno, suas especies, seu peso e emprego.
Cargas de ruptura, suas cspecies e marcas.
Vida dos canhões de grosso calibre.
Cuidados de conservação.
Dos canhões de calibre médio ou armamento secundaria.
Seu emprego nos combates navaes.
Descripção dos canhões de calibre médio usados em nossa marinha

e respectivo reparo.
Apparelho de disparo electrico e disparo mecanico.
Manejo dos canhões de calibre médio em torres, reductos e

barbetas.
Pontaria com canhões de calibre médio empregando-se as alças de

mira singela e alças de mira duplas.
Projectis dos canhões de calibres médios, suas especíes, emprego,

nomenclatura e marcas indicadoras.
Cuidados que se deve ter com O canhão antes, depois do fogo e

durante o fogo.
Accldentes nos canhões e nos reparos, modo de prevenir 011 re-

mediar.
Vi.la dos canhões de calibre médio; cuidados de conservação.
Dos canhões de pequeno calibre ou armamento ligeiro.
Seu emprego nos combates navaes ,
Dcscnpcão dos canhões de pequeno calibre de tiro rapido e simi-

automatico, systema Hotckiss e respectivo reparo.
Manejo dos canhões de pequeno calibre.
Pontaria com estes canhões.
Cuidado que se deve ter com estes canhões.
Accidentes, modo de prevenil-os ou reparal-os ,
Do canhão automatico e da metralhadora; definição, nomenclatura

e emprego.
Exame da alma dos canhões.
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Processos 'empregados para esses exames.
Dcscripcão e uso do apparelho para tomar impressões das almas.
Descripção e uso das machíuas de reformar cartuchos.
Elevadores de munição, suas diversas especies e manejo.
Paióes de munição,
Condições que devem prehencher os paíccs de munição, sua illu-

minação. .
Acondicionamento das munições, arrumação dos cartuchos dos

estojos e dos cofres.
Accondicionamento das cstopilbas, espoletas e escórvas.
Cuidados que se eleve ter para entrar c trabalhar nos paíóes de

munição.
Observação ela temperatura c gráo ele humidadc ,
Limites da temperatura máxima e minima .
Valvulasde alngnmento ; Jogar em que devem ser instaladas j seu

funccionarnento e manejo.
Despensa de artilheria ,
o que deve conter a sua arrumação.
Loger appropriado para despensa de artilhcria .
Armas portáteis ; definição, classificação c emprego. Ila carabina

Mauser, modelo hrazlleiro : nomenclatura e funccionamento de suas
diversas partes ..Montagem e desmontagem. Munição da carabina
Mauser , Cuidados que se deve ter antes e depois do fogo e durante o
fogo. Limpeza c conscrveçrto da carabina.

Do revólver Nagaut e pistola Parabellum, nomenclatura e íuncci
onamento de ~uas diversas partes. Montagem e desmontagem. Munição
do revolver e da pistola. Cuidados que se deve ter antes e depois do
e durante o fogo. Limpeza e conservação do revolver c da pistola

Armas brancas; sua classificação, nomenclatura e emprego. Lim-
peza e conservação das armas brancas.

Canhões de desembarque; definição, nomenclatura e manejo.
Operações de desembarque e embarque de arrilherla,
Fortificação passageira; definição e idéas geraes sobre Sua cons

trucção, Nomenclatura e uso das ferramentas nccccssarias para a cons
trucção das obras de fortificação. Defczas accessorias , Organização
defensiva dos accidentes do terreno. Ataque e defesa das posições
fortificadas.

Noções sobre a perpetração das couraças, Effeitos do impacto c
da penetração dos projectís no granito, na alveueria, no concreto, no
tijolo, na madeira, nas chapas de ferro e aço e na agna.

Deveres do chefe de peça, do apontador e dos carregadores, do
fiel de artilheria e do escoteiro.

Noções gemes sobre electricidadc . Corrente elcctrica e conduc
tores . Medidas clectrtcas e modo pratico de sua determinação. Pilhas
electrícas , Bobinas.

Ar atmospherico , sua composição e rcsistencin que oücrece aos
corpos que O atravessam. Movimento atmospbertco : vento, sua influ
encia sobre o projecti! em movimento. Gravidade; sua nccâo sobre os
corpos, intensidade nos diversos pontos do globo terrestre. '
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Detlnição de combustão, explosão e detonação, Perlodo da explosão
e sua duração.

Movimentos ; diversas espccies de movimentos
Noções sobre diversos ácidos c o conhecimento pratico elos mesmos

pela apparencia e pelo cheiro. Acção dos ácidos sobre os metaea.
Óleos e lubrificantes empregados na artilhcria. Processos praticas

de exanúnal-os.
'I'bcrmomctro : sua descrípção. leitura e emprego na artilhcria ,

Thermometros de máxima c mínima empregados nos paíóes de mu
nição.

Psychrometro ; sua descripção, leitura e emprego na artilherla.
Art. 39· Nesse curso o ensino complementar consistirá em tra

balhos diários em couros; em formar arruellas para os cylindros e para
as juntas dos apparclhos hydraulicoa ; em vedar juntas que estejam a
vasar, em ligar encanamentos e remediar a ruptura de um tubo j
em montar e desmontar as diversas peças do canhão e do reparo ; cm
encher e esvasiar os cylíndros do recúo : em montar e desmontar a
móla recuperadora ; em preparar uma pilha electríca e em trabalhos
de forja e de lima feitos diariamente nas offícinas da escola ou nas
officinas do arsenal.

Art. 40. Nesse curso 'o ensino acccssor:o constará de duas espccies
de exercícios ;. exercicios physicos e exercícios milítares.

~ ]0. Os exercidos physicos serão de esgrima e bayoneta, de
espada e ele florete j de natação j de escaleres á vela e a remos j de
gymnnstica ; de levantar projectis e arrernessal-os á distancia, e de
jogos escolares corno o fcot-bali e outros.

S~2Ü. OS exercícios militares serão ele tiro ao alvo com carabina,
com revolver e com pistola Parabellum ; de pontaria diaria com o
emprego-do apparelho registrador de pontaria au deflection. teaclicr ;
manobra com 03 canhões de pequeno e médio calibre; de tiro ao alvo
com estes mesmos canhões e em manejo com os canhões de campanha.

Art. 4 I. As aulas e exercícios serão dia rios e íunccionarão sem
interrupção no porto ou em viagem.

Art. 4'2. Os Aiumnos, dirigidos pelos instructorcs, farão visitas a
estabelecimentos e navios, afim de conhecerem os apparelhoa que a
escola não possua.

Art. 43. Uma vez por mez , pelo menos, o navio escola sahlrá em
viagem de exercido, cuja duração ficará ao arbitrio do ministro da
Marinha, não podendo, porém, ser inferior a uma semana.

Art. 44. O ensino technico em ambos os cursos será theorico e
pratico, de accórdo com o disposto neste regulamento e com o que es
tiver contido no Manual approvado para esse fim pelo ministro da
Marinha.

Art. 45. Cada alumno receberá gratuitamente, no principio do
anno lectivo, um exemplar desse Manual.

Paragrapho único. No CDSO de perda, ou extravio far-se-ha entrega
do novo exemplar, mediante desconto da respectiva importancia , si a
perda tiver sido devida a proposito ou descuido, a juizo do director:

Art. 4). As alterações que se tornarem necessárias ao Manual po
derão ser feitas com autorização do Ministro da Marinha, em vista de
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proposta devidamente motivadas pelos lnstructores por intermedio e opi
nião do director da escola.

Art. 47. As lições do ensino technico serão escriptas pelos Instru
ctores e mandadas imprimir, uma vez em cada período de uma instru
ctoria, si o Ministro da marinha julgai-as acceitaveis, para serem distri
buidas gratuitamente aos alumnos.

CAPITULO II

DA ESCOLA DE DEFESA SUBMARINA

Art. 48. O ensino na Escola de Defesa Submarina comprehende
dons cursos: um para os officiacs e outro para praças do Corpo de
Marinheiros Nacionaes.

Art. 49. O ensino nestes cursos dividir-se-ha em ensino technico,
ensino complementar e ensino accessorio.

Art. 50. No curso de offíciaes o ensino technico e o ensino
complementar serão feitos por secções, constando as secções ele ensino
tecbnico do seguinte:

la secção:

Magnetismo. Imans naturaes e artificíaes. Magnetismo terrestre.
Acção da terra sobre os imans. Acções dos imans entre si. Processos de
imantação. Armaduras. Permeabilidade magnética. Conservação da
imantação. Campos magnéticos. Theoria dos imans. Propriedades ma
gneticas do "íerró e do aço. Solenoides magneticos,

Phenomenos da corrente electrica. Manifestações das correntes ele
ctricas, Sentido das correntes. Regras de Ampére. Correntes produzidas
pelas acçôes clúmícas. Polarização. Elemento voltaico. Pilhas hydro
electrtcas usuaes, Meios empregados para despolarizar pilhas.

Phenomeno de Oersted. Lei de Ampérc. Meios de augmentar os
desvios da agulha. Agulhas estáticas. Imans drrectores. intensidade de
uma corrente electrica. Relação entre a intensidade e O desvio de uma
agulha.

Galvanometro. Qualidades de um galvanornetro. Unidade electro
magnetica de intensidade. Ampére. Leis das correntes electricas. Lei de
Ohm. Relação entre a intensidade de qualidade de electrlcidade. Resis
tencia dos conductores. Rcsístencia interior Elas pilhas. Conductores
equivalentes. Resistencia electrica especifica. Conductibilidade electrica.
Unidade pratica de resistcncia. Ohm. Diversos modos de associação de
pilhas.

Circuitos derivados. Intensidade da corrente principal. Resístencía
de duas derivações. Resistencia de varias derivações. Relação entre a
corrente principal e as correntes derivadas. Lei de Kirsclioff, Ponte de
Wheatsróne. Shunts. Rcsistencia de um galvanornetro com Shunt.

Variação de rcsisteneia dos conductores. Cansas influentes na resís
teneia dos conductores. Resistencia electrica dos líquidos.

Phenomenos chimicos das correntes electricas. Phenomenos calori
ficas das correntes electricas. Unidade pratica de calor. Idem de diffe-
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renca de potencial. Idem de potencial. Idem de capacidade. Idem pratica
de força.

Imantação pelas correntes. Phenomenos mecanicos produzidos pelas
correntes elcctrícas.

Correntes de inducção. Estado quantitativo das correntes de in
ducção. Unidades electricas. Systerna absoluto de unidades. Unidades
fundamentaes. Unidades derivadas. Unidades praticas. Medidas electricas
frequentes. Unidades electricaspraticas. Relação entre as grandezas ele
ctricas e as outras grandezas physicas,

Instrumento e apparelhos necessarios para as medidas electricas.
Interruptores e commutadcres. Bobinas e caixas de resistencia. Rheos
tatos. Galvanometros e Ampérometros. Voltmetro. Voltametro. Medida
de resistencia dos conductores. Conductores empregados nos cabos.
Medidas de isolamento. Prova de isolamentos dos conductores.

Resístencia do mar. Methodos empregados na medida das resís
tendas. Methodo de applicação da fórmula de Ohm. Medida da resis
tenda interior de urna pilha.

Correcção ela temperatura na média das resistencias. Conductibili
dade relativa. Medida de conductibilidade. Idem da intensidade por
meio ele um galvauometro. Idem por meio dos ampérometros. Medida.
da intensidade por meios indírectos. Medida da constante dos galvano
metros. Idem das constantes dos voltametros e ampérometros, Medida
da forca electro-motrlz das pilhas. Medidas das differenças potenciaes,

Provas das pilhas Estado ela pilha. Localização de defeitos em
um conductor .

Accumuladorea , Estudos dos accumuladores usuaes . Preparação.
Carga e ,,-lescarga. Transformação dos accumuladores , Accidentes.
Pilhas hydro-electricas. Preparação das soluções. Conservação. Re
paros.

Conductores. Substancias empregadas. Fórma dos conductores.
Conductores empregados nos serviços de minas. Conservação dos con
ductores.

Telegraphia hertziana. Estudo pratico dos instrumentos empre
gados. Systemas diversos Pratica de telegraphia . Manipulação. Ap
plícações.

Historico das minas. Classificações. Minas automático -chimicas ,
Idem automatíco -mecanicas. Idem automatico-electricas com fecha
circuito exterior.

Idem automatico-electrícos com fecha-circuito interior. Minas
controlladas de fundo c de. observação. Idem de fundo com fecha
~lrCU!to exterior, de contacto . Idem de fundo com fecha-circuito
interior c de contacto. Idem do fecha-circuito exterior de con
tacto. Idem de fecha -circuito interior c de observação. Idem de
fecha-circuito exterior e de observação. Minas fiuctuantes ou fun
deadas.

Cascos de minas. Condições a que devem satisfazer segundo o
seu emprego. Provas dos cascos. Cascos improvisados .. Ancoras e
amarras. Conservação

Cabos electricos, Cabos diversos. Cabos armados. Idem simples
e múltiplos. Provas e conservação dos cabos. Costura dos cabos.
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Costuras temperarias. Idem definitivas. Caixas de juncção . Diversos
modelos de caixas de [uncçâo ,

Espoletas electricas. Classificação, Diversas qualidades de espo
letas empregadas. Espoletas improvisadas. Prova das espoletas. Es
tudos sobre as espoletas. Explosões simultaneas. Dísjuuctorcs. Con
servação das espoletas c dos disjunctores.

Minas mecanícas. Minas Lcsnet. Minas Elia. Apparclbos de dis
paro autornatico mecanicos , Minas electricas. Fogo por meio de um
e de dons observadores. Apparelhos de commutnção c de signaes.
Apparelhos de Síemcns. Prova dos apparnlhos. Fecha -circuitos .
Diversas espccics de íecha-circuíto. Fecha-circuitos de Sicmens. Idem
Nac-Evey , Relay Annstrong. Idem Mathiessiu. Idem de meteu
rio. Fecha-circuitos clectro-maguetlcos. Provas de conservação dos
fecha-circuitos.

Minas clectricas mixtas . Estabelecimentos de uma linha de tor
pedos. Caixas de juncção com disjunctores. Diversos typos de tor
pedos electricos mixtos.

Mesas de provas. Pilhas empregadas . Mesa de prova Siemens.
Arcos interseccionaes. Avisadores automaucos. Postos torpedos.
Apparelhos accessorios , Campo minado. Considerações gemes.
Estudos preparatorios. Ancoragem das minas. Methodos de alinha
mento. Organização da defesa. Protecção de campo minado.
Obstrucções. Serviço de contra-minas. Operação de rcccga das
minas. Destruição por meio de contra-mina. Navios mineiros.
Manobras das minas a bordo. Apparelhos de lançamento, de 1'0
cega e de suspensão,

Provas diarias das installaçõcs torpedicas , Provas e medidas dos
diversos elementos de uma instaIlação . Pratica das mesas de pro
vaso Provas e medidas eiectricas,

za secção:
Resumo histcrico do torpedo automóvel. Typos de torpedos

automóveis e suas características. LIgeira descrípcão dos orgãos
principacs de um torpedo moderno; papel que sãó destinados a re
presentar. Estudo surnmario dos apparelhos que devem ser regu
lados em um tiro de exercicio de torpedo BR 20 de modo a
pratica que dessa arma possa ser encetada desde o inicio elo curso.
Preparativos para o lançamento de um destes torpedos. Mappa .de re
gulação de um torpedo e sua interpretação. Tiros de exercício e
tiros de combate. Generalidades sobre tubos, apparelhos ele pontaria.
Mappa de um lançamento.

Estudo summario dos apparelhos que devem ser regulados DaS
tiros de exercício do torpedo Schwanzkcpff B 57. Tiros de exerci
cio e tiros de combate. Generalidades sobre os torpedos Whithead
em uso na nossa marinha e especialmente o typo de 1903 .vantagens
deste ultimo.

Estudo detalhado das cabeças de combates de exercidos, pistolas
de combate e cargas de um torpedo I3R 20. Estudo simultauco das
mesmas peças dos torpedos recentes BR II BR 13 e gchwartakopír,
sempre que se offerecer occasião, quer do posto de lançamentos, quer
de bordo dos torpedeiros.
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Reservatório de ar comprimido, sua fabricação; provas. Válvulas
de conservação c carregamento. Comparação com os typos mais an
tigos, àlaclunas de comprimir, accumuladores e manometros,

Reguladores de immersâo, sua theoria . Estudo detalhado de suas
peças em um torpedo BR 20. Disposição dos mesmos org'âos no tyro
recente de torpedo; comparação com os typos anteriores. Aperfeiçoa
mento e vantagens. Transmíssão do movimento dos reguladores ao
servo-motor. Indicadores e gr.1duações. Estudo da trajectoria de um
torpedo. Desvios.

Detalhes do compartimento da machina do BR 20, Válvula de
admissão, contador de distancias c apparclhos montados no mesmo
grupo. Transmissões, Válvula de alagar. Modificações que soürerno
estes orgãos nos torpedos recentes. Estudo comparativo dos mesmos
no torpedo Schwartzkopff 13 57 e Whitehead anteriores.

Machina Whitchéad, caracteristicos , Estudo dos órgãos de dis
tribuiçào e caminho do ar. Estudo summario de machinas Brothcr
hooc e Schwartzkopff. Posição do ponto morto. Válvulas auxi
liares. Transformação do movimento rectilineo alternativo do em
bolo em circular continuo do eixo motor. Alguns dados sobre
a nova machina de quatro cylindros. Substituição do excentrico
para obtenção de uma maior velocidade; resultados obtidos. Rc
ccntes experiencias de New-Castlc e seus resultados.

Servo. motor. Transmissão elo movimento aos lemes horlzon
t aes. Apparelho de immobilização, sua evolução estudada nos typos
usados na escola, seu recente aperfeiçoamento. Angulo inicial e sua
ímpcrtancia ; modificação introduzida no typo 1903-. Estudo com
paratlv,p dos mesmos orgãos nos torpedos usados ainda em nossa
marinha.

Vasos de oleo ou lnbrificadores. Reguladores de pressão, seu
novo dispositivo e facilidade _de graduação. O mesmo apparelho
110S torpedos mais antigos. Dispositivo para iniciar o movimento
do regulador de direcção Obry. Placa conectara do retardador ,

Fhtctuador, sua ímportancía para o bom funccionamento da
arma. Auto-reguladores Obrye Kazelowisky . O gyroscopio e sua
theoria . Transmissão dos movimentos aos lemes -vertícacs, regula
dores de direcção , Expencncias relativas á melhor maneira de
guardar os gyroscopíos nas torpedeíras c grandes navios. Regula
dor ele pressão especialmente collocado para o gyroscoplo : causas
que motivaram a sua adopção , Mola de recuo. Caixa de engre
nagens. Inversão elo movimento das hclices. Cauda do torpedo;
caudas \Voolwich e Flume , caracteristicos, vantagens e desvantagens.
Lemes verticaes fixos. Lemes vcrtícacs reguladores de direcção ; sua
primitiva collocação, Recente mudança de posição e causa determinante.
Helices Hirch, Griíllrh e de quatro pás. Passo de hélice. Recuo, Gyros
copio angular, sua utilidade.

Tubos em geral. Tubos submarinos Armstrong e Whitehead ,
Tubos carcasssas. Comparação das trajectorias obtidas nos lança
mentos por meio dos tubos carcassas e dos tubos de impulsão. Im
portancia no peso da carga; seus effeitos . Apparelhos para determinar
os desvios de banda c de profundidade. Balanceamento de torpedo,
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Mappas de regulação, como são obtidos: valor de seus con
stantes. Preparar um torpedo BR 20 para os tiros de exercicio c
de combate. Detalhe de suas operações, sua razão de ser. Caso de
avaria nos indicadores. Anormalidade das trajectorias, suas causas
provavels. Cargas de projecção. Estopillias de percussão, fricção e
electrícas. Ferramenta do torpedo. Ferramenta de Obry , Limpeza
e conservação dos torpedos, sua armazenagem.

Explosivos em geral e especialmente o algodão polvora e fulmi
nato de mercúrio. Propriedades. Precauções para a sua conservação
e emprego.

Art. SI. Nesse curso o ensino auxiliar em ambas as secções consis
tirá em lições diarias sobre os seguintes trabalhos praticos:

la secção:
Toda e qualquer especíe de trabalhos e exercicios que forem

julgados convenientes, de accórdo sempre COm o que se tenha po
dido executar durante o curso.

Preparar minas de diversos modelos. Manobras de fundear,
zarpar e suspender as minas.

2 a secção:
Lançamento do torpedo BR 20 e operações consequentes.
Lançamento do torpedo B 57 e operações consequentes.
Montagem e desmontagem dos onrãos elos compartimentos dos

torpedos BR 11, BR 13 e Schwartzkopíf B s?
Lançamento dos torpedos Whitehead e Schwartzkopff sempre que.

se offerecer occasião, quer do posto de lançamento ela escola, quer
de bordo das torpedeiras ,

Operação de carregar e descarregar o reservarorio de um
torpedo.

Precauções a tomar com os torpedos de typos recentes.
Continuação dos lançamentos utilizando-se .íos tubos do posto da

escola ou <das torpedeiras.
Abrir a camara dos reguladores dos torpedos BR I I, BR 20

e B s?
Lançamento dos torpedos BR 20 e Schwartzkopff quando se offe-

reca opportunidade.
Desmontar e montar a machina motora de um torpedo I3R 20.
Desligar c ligar as differentes secções de um torpedo.
Pratica ele lançamentos com os tubos de próa, . popa e Iateraes

com o navio em movimento.
Montar e desmontar o servo-motor do BR 20.
Preparar para combate ou exercicio um torpedo BR I I ou

BR 20.

Lançamento dos torpedos BR 11 e BR 13.
Verificação e regulação do aparelho übry.
Lançamento com os torpcdos Bk 11 e BR 13.
Balancear um torpedo. Lançamentos com O typo de torpedos que

se tiver praticado menos.
Montar ou desmontar o grupo da valvula de admissão e apparelhos

a ella ligados de torpedo BR 20.
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Montar ou desmontar a cauda de um torpedo.
ArL. 52. No curso de inferiores e praças do Corpo de Marinheiros

Nacionaes o ensino tcchnico e o ensino auxiliar serão feitos por secções,
constando as secções do ensino rcchníco do seguinte:

1" secção:

Magnetismo. Imans naturaes c artificiaes. Agulhas imantadas
simples e estáticas. Polos. Magnetismo terrestre. Acção da terra sobre
os imans. Acção dos imans entre si. Armaduras. Processos de iman
tação. Campo magnetíco. Propriedades magneticas do ferro e do aço.

Electricidade, Propriedade dos corpos electrizados. Corpos condu
ctores e isolantes. Attracção e repulsão dos corpos electrizados. Modos
de electrízacão. Scentelha electrica. Terra. Distribuição da electricidade
na superficie dos corpos. Poder das pontas. Differença de potencial.
Pontencial da terra. Pontencial de um ponto. Electricidade da atmos
phera. Relampago. Raio. Para-raio.

Corrente electrica. Manifestação das correntes electricas. Sentido
das correntes. Pilhas Polarização. Zinco amalgamado. Despolarizantes.
Resistencia interior. Representação graphica de uma pilha.

Classificação das pilhas. Pilhas de Daniel, Calaud, Meidinger, Pog
gendorf, Grenet, Grave, Bunsen e Leclanché. Pilhas de liquido ímmo
bilizado. Processo para amalgamar o zinco. Montagens e conservação
dos differentes typos de pilhas.

Acçao das correntes sobre as agulhas. Regra de Ampére. Multi
plicadores, Relação entre a intensidade de uma corrente e o desvio da
agulha. Galvanometros. Qualidade de um gaivanometro.

Unidades electro- rnagnetícas praticas. Força electro-rnotriz, Ampé
rcmctrofVoltmctro. Precauções na conservação desses instrumentos.
Circuito electrico. Res.stencía exterior. Lei de Ohm. Determinação da
intensidade, voltagem e resistencia interior dos dífferentes typos de
pilhas. Associações das pilhas.

Circuito derivado. Ponte de Wheatstone.. Shunt, seu emprego.
Imantação pelas correntes. Electro imans. Armaduras. Campainha ele
ctrica. Correntes de inducção. Bobina ele Runkorf

Conductores. Sua natureza e fónna. Isolamentos. Conductores em
pregados no serviço ele minas. Sua conservação. Apparelhos necessarios
para as medidas das resístcucías. Interruptores e commutadores. Bo
binas e caixas de resistencias.

Rheostatos. Pratica da ponte de Wheatstone. Pratica de me
didas.

Accumuladores. Accidentes, Conservação, Reparos.
Telephone e telegraphia. Descripção de uma estação de telegraphía

sem fios. Pratica de manipulação. Conservação dos apparelhos. Instal
Iação de linhas telephonicas.

Minas. Sua classificação, Característicos e emprego dos difterentes
typos.

Casco. Cascos improvizados. Ancora e amarras. Conservação.
Cabos electricos. Cabos diversos. Cabos armados, Cabos simples c

multiplos.
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Provas e conservação doscabos, Costura de cabos: Costuras.tem
porarias e permanentes. , Costura: ing)eza. .Costura em Tr,:J untas dos
cabos armados. Caixas de jnncção. Alateria['c,l'erramentas·necessarias
para, fazer as costuras.

Espoletas elcctrícas. Sua classiíicacão. Espoletas empregadas. Es
poletas improvizaeias. Provas das espoletas. Disjunctores: Conservação
das espoletas ,e disjunctores..

Apparelbos de fecha-c-ircuitos.:ldem t ypo: Siemcnsv Mac-Itvey,
Armstrong, Mathiessene.de merourlo.

Instàllação de um posto de minas. Pilhas empregadas. -Arcos inter
seccionaes.

Precauções a tomar no manejo e conservçâo do algodão pol
vara.

zil., secção:
I-listorico. Utilidade do torpedo automóvel. SC~I emprego. 'I'ypos

mais.usados.
Descripçâo summaria.
Ar comprimido. Estudo completo da valvula,de,carrega'11lento·. 'Sua,

localização nos.typos de torpedos .usados-eur nossa rnarinhn.: Reserva
torios de ar, 'comprimido. Válvula de conservação ele differentes mo
delos. Typo Whitehead. Planges e juntas.

Válvula ele admissão dos typos Wniteheadc Schwartzkopú, BR '20
e D,97. Estudo completo. Montagem e desmontagem.

\ralvula reeuctora de pressão. Seu estudo nos dous typos 'acima
mencionados.

Vantagens do seu emprego . Montagem e ôcsmontage:»;
Apparelhõ de lubrificação. Sua descrípcao c' nmcctonamento. Lu

brificantes. ,
Modo de prcpnat-os. Regras para encher os vasos de' oleo '.
.M-acbinas Brotherw.iod. Sua evolução ..i'vlacbina"Wliitehéad . Des

cripção completa e fLlnccionamc.nto., Differenças entre-.à niachínauo
'VVh-itehcad BR '20'0 do Schwartzkopff 13 'Si usada em' nossa' marinha.
Montagem e desmontagem.

Apparelhos de distancia} immobilização -o auguloInícial. 'Estudó
completo .nos typos Whitehead -BR coeSchwartzkopff 13 57.

Estudo completo" precedido.de lígciràs 'noções théoncas do )át)pa~'

relho .rcguladon.de. proíundldade.. Transmissões. Comparações entre o
vVbitehead 13R 20 e Scbwartzkopü 13 57.

Estudo completo do servo-motor. Necessidade e vantagens de sua
adaptação. Montagem c desmontagem.

Apparelho retardador.. Vantagens c' ümccíonamento. .Montâgcm c
desmontagem.

Tunel . Eixos. EngTenagens.Propulsores. Lemes honzontaes.
Lemes verticaes.:

Estudo comparativo dessas peças, sua utilidade c funccionamento ,
Cabeças de combate e de exercícios. Mo.lo de usal-as. Precauções

a tomar.
Estudo completo do compartimebtó secreto.
Fluctuador. Descripçâo. Prcci\lIçOCS atomar.
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Montagem e desmontagem do rluctuador e da cauda nos typos DR
20 \Vhetehead e Schwnrtzkopff B 57.

Separar a cabeça de exercicio ou de combate. Precauções a tomar.
Estudo completo das pistolas de combate usadas nos dous modelos

já referidos.
Explosivos. Alg-odão pólvora c fulminante çle mercurío. Modo de

carregar a cabeça. Cuidados a tomar. Tubo-escorva.
'Tubos em geral. Descrjpçáo e íunccionamento. Apparejhos de des

carga. Cargas.
Alterações introduzidas no Whitehead 13R 20. Seu estudoicom

pleto,
Apparelho Obry. Seu estudo completo. Vantagens. Lemes verti

caes de governo automatico.
Estudo comparativo entre os torpedos \ Vhítehead DR I r, 131{ 13 e

BR 00.
Balanceamento. Verificação de bom funccionamento de todas as

peças.
Preparar os torpedos BR II J BR I.'), BR 20 \Vhitehead e B 57

Schwartzkopff para lançamentos de exercicíos e de combate.
Cuidados a tomar ao serem postos nos respectivos tubos. Lança

mentes.
Estudo da trojectoria , Observações. Appurelhos de pontaria.
Pesca de torpedos. Modo de retocal-o. Precauções nas respectivas

manobras.
Apparelhos e manobras para o torpedo em secco, Purgação da ma

china, Conservação.
Estuducornpleto de todas as chaves empreg-adas paraosdiflerentes

trabalhos com os torpedos Whitehead BR 20 e O modelo allemao
Schwartzkopff B 57.

Art. 53. Nesse curso o ensino complementar em 'ambas as secções
consistirá em trabalhos diarios sobre torpedos, lançamentos de torpedos
collocação de minas" rocega de minas e quaeequer outros exerciciosque
forem julgados convenientes, de accórdo sempre com o que se tenha
podido executar durante o curso.

Art. 54, As praças do Corpo de Màrinheiros Nacíoriaesque se en
contrarem nas condições prescriptas poreste regulamento, si q~izerem,
sem prejuizodos estudos do curso, poderão aprender a trabalhar no
fundo do mar, em reparos nas obras vivas dos navios c minas subma
rinas.

Art. 55. ema vezadmittidos á pratica desses trabalhos.cserão
obrigados ao estudo das seguintes materias, precisas todas ao offlcio de
mergulhador:

Do escaphandro. Hlstorlco, emprego importante do escapliándro .
Aperfeiçoamentos e condições, necessárias para se fazer uso do cs
caphandro.

Vestimenta do mergulhador .c accessoríos.
Bomba de ar e seusaccessonos.
Manejo e installaçâo da bomba de ar.
Manobra com o escaphandro. Signaes couvencionaes e seu em

prego.
Poder Executivo - If)OO - VoI. 11. 7ó
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Vantagens do escaphandro. Trabalhos debaixo dagua em diversas
profundidades.

Descidas no mar. Accidentes e modo de reparar.
Illummação abaixo de agua.
Conservação do material dos mergulhadores.
Paragrapho unico. Além desses conhecimentos, frequentemente se

deverão exercitar em :

1°, envergar a vestimenta completa do mergulhador ;
2') , manobrar com o apparelho acustico ,

30
, respirar dentro da vestimenta e manobrar com a válvula de ar

do escaphandro ;
4':1., mergulhar até a cabeça e dahi progressivamente até grandes

profundidades;
5ú

, fazer trabalhos simulados na carena dos navios desde a linha de
agua até a quilha.

Art. 56. No curso de praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes
c de Inferiores, para as praças o ensino accessorioconstará de exercicíos
de escaleres a remos, de gymnastíca, de esgrima de bayoneta ede jogo
ao ar livre, como o [oot-bali e outros; os officiaes farão unicamente
exercidos de esgrima de florete e espada.

Art. 57· As aulas e exercícios serão .díaríos .e funcciónarão sem
interrupção no porto ou em viagem.

Art. 58. Os alumnos dirigidos pelos ínstructores íarão visítas a
estabelecimentos e navios, afim de conhecerem os apparelhos que a es~
cola não possoê .

Art. '59. Sempre que o ministro da Marinha julgue conveniente,
fará sahu-o navio-escola .ou outro qualquer em viagem de exercidos,
cuja duração ficará ao arbítrio do mesmo ministro.

Art. 60. O ensino techníco em ambos Os .cursos será theorlco e
pratico, de accõrdo com o disposto no presente regulamento e como
que estiver contido no Manual approvado para esse fim pelo ministro da
Marinha.

Art. 61. Cada alumno receberá .gratuitamente, -no principio do
anuo lectivo, um exemplar desse Manual.

§ i. o Este Manual deverá conter também, em appendice, instru
cções 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 impor
tancia, si a perda _tiver sido' devida a proposito ou descuido;' a juizo
do director . .

Art. 6-2 As alterações que se tornarem precisas ao Manual po
derão ser feitas com autorização do ministro da. Mariuha, em vista de
proposta devidamente motivada pelos instructores por .íntermedioe opi-.
mão do director da escola.

Art. 63. As lições do ensino tecunico serão escriptas pelos
instru~tores e .man\ladas imprimir, Qm3. vez ~m cada periodo de
uma instructoria, SI o. mmrstro da ..Marinha julgal-as acceitaveis,
para serem distribuídas gratuitamente aos alurnnos.
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CAPITULO III

D1 ESCOLA DE l.\FEIUORES E jI[AIUi".;HEIHOS FOGUJSTAS

1203

Art. 64. O ensino na Escola de Interiores e Marinheiros Foguistas
comprchende dous cursos: um para interiores e outro para praças do
Corpo de Marinheiros Nacionaes .

Are 65. O ensino nestes cursos dividir-se-há em ensino technico,
ensino complementar e ensino accessorio,

Art. 66. No curso de inferiores o ensino rechnico constará do se-
guinte:

Recapitulação do estudo das caldeiras.
Idéas gemes sobre maclúnas a vapor.
Do vapor, sua expansão; efftcíencía e modo de augmental-o.
Nomenclatura dos cylíndros e seus acccssoríos.
Válvulas de distribuição.
Propulsores.
Eixos e acccssoríos.
Condensadores, bombas de ar e bombas dc circulado.
Conductores de vapor c encanamentos diversos. '
Aguas de alimentação e bombas.
Apparelhos indicadores e diagrammas.
Vaporizadores e distilladores.
Classificação das machinas a vapor.
Machinas de movimento alternativo e machlnu de movimento rota-

tivo.
Maclimasde simples, dupla, triplicc c quádrupla expansão.
Material empregado na contecção das diversas partes das machirias.
Consumo de combustível.
Principio em que se baseiam as machinas de turbinas, sua des..

crípção e tunccionamento.
Typos de turbinas.
Turbina de Lavalle c turbinas Parsorís, suas upplicaçõcs.
Propulsores, seu numero e dimensões.
Estudo comparativo entre rnachinas de turbinas e as de movimento

alternativo.
Consumo de carvão nas rnachinas de turbinas.
Motores agazolina ; nomenclatura e funccíonamento de suas díffe-

rentes partes.
Vantagens e desvantagens desses motores.
Dlfferentes typos de motores á explosão.
Machinas auxiliares,
Machíuas de dar movimento ás motoras.
Machínas para circulação, alimentação, servo-motor, alimentação

do vaporizador, circulação do distillador, do ·cal)festante de içar esca
leres, de içar cinzas, de esgotar o porão. ,

Machlnas para bomba,de incendio, bombas hydraulícas, bombas de
comprimir ar.

Machinas para os motores dos dynamos e para às orfícinas.
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Cuidados que se deve ter' com a, machina quando parada.cquando
em movimento c quando em manobras.

Cuidado depois da chegada ao ancoradouro.
Lubrificantes, suas especíes e applicaçôes.
Processo pratico de examinar os lubrificantes.
I\oçõcs geraes sobre electricidade.
Medidas electricas,
Pilhas clectricas.
Descrtpção e uso das "pilhas mais empregadas a bordo.
Electra-magnetismo, imans, campo magnetíco, acção das correntes

sobre os imans, bobinas, rmgnetização temporária e permanente e acção.
dos imaus sobre as correntes.

Associação cios elementos das pilhas.
Associação dos dynamos,
Trabalhos. dos dvnarnos.
Motores electricos.
lnstallacão elcctrica c tios conductorcs.
Lampadas electricas.
Iíolophotes.
Instrumentos para medir as quantidades clectricas, sua descr.pcão c

emprego:
Art. 67. Nesse curso, o-ensino auxiliar consistirá em lições diarias

sobre calíbragem cle bronzev éngnchetamentó de hastes, substituição de
válvulas de bombas, limpeza de vaporízacorcs e -distilladores, confecção
de juntas de segurança em conductores de vapor, -cngacbetamcnto de
tubos de condensadore vcdagens de válvulas e torneiras; em trabalhos
práticos nas officinas de lirnador e torneiro, atrendida sempre a prefe
rencia manifestada pelos alumnos para essa espccie .de trabalhos, e em
serviço constante nas machinas auxiliares e dvnamos, sempre.que houver
uma caldeira funccionando para a illuminação electrica ..

Art. 68. No -cursode marinheiros foguistas o ensino technico con-
stará do seguinte:

Caldeira e sua classífícação,
Divisão das caldeiras.
Camata deconlbustão, 'camara de -agua, camada de vapor ; .sub

divisão dessas partes. '
Accessorios das caldeiras .

. Descripção e estudo comparativo dos diversos typos de caldeiras
mais empregados.

Caldeiras cyltndricas, typo almirantado; caldeiras de typo locorno
tiva,caldeiras aqnambulares ' systemas Bclle,~vms Làgrafel-Daliest ,
Níclauss, Yàrrow , Thornicroít, Bàboék ," Vilcox , c caldeiras -para
lanchas. '

Modo de preparar, a caldeira para tunccionar ,
Preparação e oirecçao dos fogos nas 'caldeiras de diversos typos.
Carga de combustível nas ditfcrentcs marchas.
Limpeza e exüncção dos fog-os. ' ,
Agua paraalimentação das caldcíras, agua doce, 'aguá distillada,

agua de condensação, ag-ua salgada. ' .
Depositas, cncrustações.
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Combustíveis mais empregados: carvão de .pedra a granel c em
briqucttes : armazenagem a bordo, cuidados e accidentes.

Petroleo; seu acondicionamento a bordo, modo de empregnl-o,
suas vantagens e inconvenientes.

. Alimentação das caldeiras; manutenção do. nível deagua de re
gtmen.

'Thermometros, barometros, manometros, anemometros e salino
metros; descripção e emprego destes instrumentos.

Processos empregados para-conservação das caldeiras.
Accídentes e 'cxplosõcs nas caldeiras; meios" de prevenir ou: reme

diar.
Ferramentas; nomenclatura e emprego de toda a ferramentausada

nos trabalhos das caldeiras.
Descripção resumida de uma machina a vapor,
Descripção e manejo das bombas de alímcntaçãc, ejectorcs,bombas

de esgotar oporão, ejectores e bombas de incendio. Pulsometro ,
Noções sobre o calor, irradiação, absorpção, transferencia e con

ducübilldade. Calorio, kilogrametro e cavallo-vapor ,
Noções geraes sobre o vapor de agua, sua formação por evaporação

e por ebulição.
Ebulição ao ar livre e em vaso fechado.
Noções sobre condensação e o.modo.de obtel-a , ,
Noções geraes sobre electricidade, Medidas electrícas e instrumentos

empregados para a sua determinação. .
Noções sobre dynamos e motores electricos : cuidados ,que ellesre

querem ~_nomenclatura das suas dífferentcs partes.
Art. 69. Nesse curso o ensino auxiliar consistirá em liçõesdiarias

sobre confeccionarnento de gachetas de mealhar, chatas, redondas' c,
quadradas; em preparar massas e cimento para juntas; em tapar- tubos
de caldeiras por meio de estaes : em fazer torcidas. para lubriticadores ;
em descravar tubos de caldeira, fazer a substituição e cravar : eJ.I1· re
correr °calafeto dos tubos que vasam ; em fazer juntas de custura de
chapas de caldeiras e arrebites; em trabalhos de pedreiro nas caldeírus :
em substituir tubos de vidros dos indicadores do, nivel de agua ;.em .tra
balhos praticas nas oflicinas de ferreiro, caldeireiro de ferro e limadores,
attendida sempre a preferencia manifestada pelos alumnos para .E:ssa es
pecie de trabalho, e em, serviço constante, com as ferramentas empre
gadas nos trabalhos das machinas a bordo.

Art. 70. Em ambos os, cursos o ensino _accessorio constará de
exercidos de escalercs a remos; de natação, .de gyrnnastica, de esgrlma
de bayoneta e espada e de jogos ao ar livre, como ofoot-baít e outros;

Art. 71. Os trabalhos praticas das officlnas serão diários efeitos
na propria escola, si dispuzer de recursos, apropriados .a esse fim, ou
em ofticinas pertencentes a estabelecimentos navaes, no _caso contrario.

Art. 72. As aulas. e exercíciosserão diaríos e funccíonarão sem in
terrupção no porto ou em viagem.

Art. 73. Os alumnos , dirigidos pelos ínstructores, farão visitas a
estabelecimentos e navios, afim de conhecerem os,appàrelhos que a
escola não possua,
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Art. 74. Lima vez pon mez o navio escola sahirá em· viagem de
exercicio, cuja duração ficará ao arbitrlo do ministrada Marinha 1 não
podendo, porém, .ser inferior a uma semana.

Art. 75. O ensino technico em ambos os cursos será theorico e
pratico, de accórdo com o disposto neste regulamento e com o que
estiver contido no Manual approvado para este fim pelo ministro da
Marinha.

Art.. 76. Cada alumno receberá gratuitamente, no principio do
anuo lectIvo,. um exemplar desse Manual.
- Paragrapho. uníco. No caso de perda ou .extravlo, far-se-ha entrega

de novo exemplar, mediante desconto da respectiva importanclavsi a
perda tiver sido devida a proposito ou descuido J a juizo, do dírector.

Art. 77. As alterações que se tornarem neecssarías ao' Manual
poderão ser feitas COI1l autorização do ministro da Marinha; em vista
de proposta, devidamente motivada pelos instructores, por interrnedio
e opinião do dírector da escola.

Art. 78~. As lições do ensino technico serão escríptas pelos in
tructores e mandadas imprimir 1 uma vez em cada período de uma in
structoría, si o ministro da Marinha julgal-as acceitaveis, pata serémdis
tribuidas gratuitamente aos alumnos.

CAPITULO IV

DA EscàLA DE TIlIlONEIHOS

A';L 79. O ensinada Escola -de Timoneiros dividir-se-há em
ensino techníco , ensino complementar e ensino accessorio ,

Art. 80. O ensino technico e o ensino complementar serão feitos
por secções. As secções do ensino technieo constarão doseguinte :

la secção:

Material para sígnacs , Sígnaes por meio de bandeiras; Codigo
internacional 'de sígnaes. Codígos nacionaes de sígnaes. Significação
d?s bandeiras' isoladamente. Significação das bandeiras quando com
binadas,

Sígnacs de eíguífíoácão própria. S'gnaes de perigo. Signaes de
pedido de soccorro. Síguacs de reboque. Signaes de marés. Signaes
para a noite. ?igtlaes de cerração: ~

Signaes telcgraphícos. Sig'naesde crande . distancia. Signaes se
maphoricos, âxcs e movels. Signaes relativos á taetica official.

Regras para observar ? emprego dos sígnaes do codigo inter
nacional. Regras para interpretação dos sígnaes durante o dia e
durante a noite.

Pavilhões,bandeiras e flammulas como signacs distiucüvos dos
navios e das embarcações. Honras fuuebres. Embandeíramçntos.

Signaes relephoncos.
Sígnaes electricos,
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Governo dos navios e das -pequenas embarcações, a vela, a remos
c-a vapor. Leme das embarcações.

Instrumento para determinar a direcçâo c' a velocidade do navio.
Ag·ulhas. Declinação e desvio das agulhas. Marcações. Abatimento.

Correntes.
Determinação das sondagens nas grandes e pequenas profundidades.

Determinação cio calado de um navio.
Conhecimentos dos pharóes existentes na costa do Brasil. Geo

graphia -_ da costa-do Brasil.
Observações meteorológicas. Instrumentos de meteorologia em-

p regados a bordo.
Instrumentos de reflexão. Sextante e micrornetrov Telemetros .
Instrumentos para observar os objectos afastados.
Cartas maritirnas, Chronometros. Contagem do tempo. .Bahsamento

emarés.
Regras para evitar abalroamento no mar.

, .~oções geraes sobre as princípaes regras da policia de navegação
mantuna.

2[\ secção:

Imans naturaes, imans artificiaes, Polos do iman , Agulha iman
tada. Accâo de um iman sobre uma agulha imantada.

Imantação por influencia. Corpos bons e mias conductores.Descarga
e corrente elétrica. Resistencla e conductibilidade electrica. Propriedade
das correntes cle-tricas. Unidades electrícas. Multiplos e submúltiplos
dessa unidade. Interruptores c comrnutadores. Terra. Distribuição da
electriciâade na superfície dos corpos.

Pilha etectrlca. Electrodo das pilhas. Substancías electro-positívas
e electro-negativasv.Sentido de uma corrente electrica , Resistencia in
terior e forçaelectro-rnotrizde uma pilha. Polarização e despolarização
das pilhas, Pilha telegraphíca.

Acção das correntes electricas em uma agulha imantada. Galvano
metros. Elcctro-iman,

Poder das pontas. Dífferença de potencía. Potencial de terra. Po
tencial de um ponto. Electricidade da atmosphera , Relarnpago. Raio.
Para-raios. Lâmpadas de incandescencia , Lampadaselectricas. Cam
painhas electncas.

Telephones. Systemas de telephones com pilhas e sem pilhas. Te
Iegraphia electrica , Telegraphia ordinária, telegraphia submarina e te-
legraplua sem fio. '-
. .. Telegraphia l'dorse ~ Alphabeto , Manipulador. Receptor. Commu
tador. Regulação e conservação do manipulador. Regulação e conser
vação do. receptor.

Telegraphia sem fios. Principies gemes. Posto transmissor .. Posto
receptor. Ligações ao posto transmissor. Ligações do posto receptor .
Regulação e conservação do posto transmissor. Regulação 'e conser
vação do posto receptor. Funccionamento 'e conservação-co apparelho .
Conservações dos accumuladores , Differentes systemas de receptores.
Modificações apresentadas sobre o fnncclonamento dos receptores, AJ?~
parelhos accessorios. .



'1208

Art. 01. U ensino completamentar na I" secção da Escola de Ti
moneiros consistirá na expedição diaria de telegrammas ; na installação
dos postos telcgraphicos c comrnunicações com os telephones de diversas
espécies : e na 2" secção constara de sondagens em todas as profundi
dndes : nas communlcaçõcs por signaes entre Os navios e um ponto da
costa; na leitura .e correccão dos rumos : na contagem ,com os chrono
metros; na observação COJl1 os instrumentos estudados .1)0. Cll['SO ..no
governo das embarcações da,escola, e no uso das cartas empregadas na
Marinha Nacional. .

Art. 82.,0 ensino accessorío constará de exercícios de escaleres á

remos e á véla: ele g"ymnastica,' de esgrima de bayoneta e espada c.de
jogos ao ar livre,. como o fool-ball: c outros. . .

Art 83. As aulas e exercícios serâo diarios. efúnccíonarão sem in
terrupção no porto ou em viagem.

Art t .8+. Os alumnos dirigidos pelos instructores farão visitas, a es
tabelecimentos e navios afim de conhecer osappare1hos que a eSCOr!! não
possua.

Art. 85. Sempre qne o ministro da Marinha julgue conveniente,
fará .sahir o navio escola ou outro, qualquer em viagem de exercidos,
cuja duração ficará ao àrbitrio do mesmo ministro.

Art. 86. O ,ensino techniccserá theorico e pratico, de. accórôo
caril o disposto no presente XeguIamcnto e com 'o que estiver contido
no Manual approvado para esse'fim pelo·ministro da Marinha.

Art. 87 -. Cada alumno ,re~eberá,' gratuitamente, no, principio- dO
anno lectlvo, um exemplár dess~ .vlanual.

Pàragrapho uníco. N? caso ~e perda OU extravio do Manual, far
se-ha entrega· de novo' exemplar, mediante descontoda respectivas jm
po~t_a.ncia,. si a perda tíver sido devida a propósito ou descuido, ajuíao
do director . , ' . . ' , .,

, 'Art, 88. Asalterações que setornarem ,precisas' ao Manual, poderão,
ser feitas' coni autorização dó ministro da Mafínha, em 'vista .de pro
posta devidamentemotivada pelos lnstructorespor interrnedio e opinião
dodírector dá 'escola..

Art. ,~~. As líções elo ensino technicoserão escríptas.pelos ínstru
ctores e mandadas imprimir,urna ,vez em cadaperíodo dás instructo
ri~s,.si.ó minfstroda'Mariuha as jülg-ú acccitaveis, para serem distn
buidas gratuitamente aos alnniuos ..

TITULO IJ[

DOS ci;n.soS

~AyL. 9~). {~an.~o lectíro. J1ara ()~ cursos começara no I<J dia uül do
mez de abril e, ternlloará. a 30 de. novemoro , .

Art .. 91. O· Ministério" da. Marinna poderá: adiar a, abertura das
aulasou prp~Q~·.ar o,~~G€r'rameritqElas mesmas sempre que:0sç.ir~uIV.)"":
stanciaa -oexígirem;
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TITULO IV

Da matricula

ArL -92. A matricula nas Escolas de Defeza Submarina de Artllhe
ria 6- obrigato~ia par,a os primeiros tenentes da Armada como, tempo de
embarque completo c facultativa para capitães tenentes nas. mesmas con-.
dições , _ _ _ __ ,_ _ _ __ _ _ _' _ _.

Paragrapho unico . Todos ,~s officiacs matriculados estarão' sujeitos
ao rer-lmem escolar, inclusive os exames.

Art., 93- Os ofüciacs superiorespoderâo írequcntarcomo ouvintes
as aulas e exercícíos escolares;' mediante'autorização do ministro da
lvlarinhao;, _ _ , __ _'o _ _ _ _ " _ _ _ _ •

Paragrapho imito. Não terão esses officiaes residéncia ná escola _c,
só 'serão sübmettidosa 'exame a seupedido c por ordem do' ministro da
Marinha.

Art. 94, _A designação dos ofliciaes que tiveremde cursar as escolas
scra-rctto pejo chefedó Estado 'Máibr,da 'Armadae'públicada emordern
do dia na primeira quinzena de riiarçodé cada anno ,

i\rt. 9.5.. Os primeiros tenentes serão designados 'por' ordemde an-'
tiguídade, salvo itnpedimento provado ou 9rdem do' ministro da. Ma
rínha; motiváda por conveniencia de, serviço."

'Art-. 96'. Os capitães' tenentescandidatos á matriculá deverão regue..'
rel-a aO chefe do Estado Maior daArmada'até fim de jcvererto do arino
em-que 'se queiram matricular, não-sendo tornados' ein,·consí,ç{e.i'áç,ão os
requerimentos' que 'eútrárcnr nó Esta,dà Maior em data ,posterior'..

Art. ,97. Q' numero 'de càpitães tenentes' desig-hadospara.a: matn
cula não poderá exceder da quarta 'parte do total dos aluninos, offícíaes
fixada, t~nd9dif(~ito oe preíerencia O~ mais antigos, salvo as restricções
previstas 'neste regulamento. ",' .

Paragrapho uuico , Todos os ofticiaes deverão apresentar-se, 'l1~S
escolas de::lj a 30 de março, sendo, chamados com anecessaria antcce-
dcncia osnusentes ciesta Capitél:I~" " ',',','!"" ~

Art. '98: 'Nas escolas profísslonaes poderáser matriculada qualquer
praçadosCorpos de Marinheiros 'Naclonaés 'c, Batalhão Naval despe
que tenha mais de 16 anHOS e menos de :i's"de idade 'e que prove: I",
ter robustez physíca necessariu para a vida do mar; a", saber ler e es
creve1: e ter conhecimento das quatro operações fundamentaes da ar'i
thmetica.

§ L° Para a matricula na Escola de Inferiores e Marinheiros Fo
guistas as praças deverão provar tambem ter a robustez physica e ne
cessaria ao serviço do fogo.

§ 2.° Na Escola de Timoneiros antes da prova de robustez physica
para a vida do mar, todas as praças a serem ad!l1it.tida,s, á matricula de
verão provar perante a inspecção medica ','9ue lhes, é, p9ssivel l,c,i: ~9r~,~
rectamenre a olho nú e sem o menor esforço osicáractcres typogra
phicos de'o;~225 da escala de,~u~lIe'll"à dist<lIlçia;,de,'.' Ú wetrQS, com.a
vlsâo bínocularé a seis metros coma'visão rnónocular e,?lçn:! cli,SSopO$,~,;
suírem perteíto senso chrornatieo, isto é, faculdade completa, de di~..
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tinguírem as cores, faculdade que será posta a prova á luz natural e a
luz diffuza com os coloridos (processo Ijolonggrceuj c escala chromatica
de Wecker c em ambiente escuro, com pharóes coloridos de intensi
dades dlíferentes.

As condições de vista destas praças poderão também ser avaliadas
pelos optotypos Maurcl que, negros ou coloridos, 'devem ser vistos a
13 metros; querendo-se queestes somente não estejam sujeitos a vicias
de retracção nem adaltonísmo e diplopia,

Art. 99. São condições de preferencia para matricula':
1o - ter o curso das escolas regionaes ;
2° -t- ter pratica de algum officio mecanico e especialmente, para a

Escola de Timoneiro, ou de carpinteiro;
3° - conhecer o systema métrico, proporções e numeras complexos I

conhecer as fracções ordinárias e decimaes, as principaes definições
gecmctricas; a avaliação de areas e de volumes e os meios práticos para
medidas e avaliação de anguíos, altura e distancia e saber um pouco de
desenho linear.

Paragrnpho uníco.' Para matricula no curso de marinheiros foguistas
tambem é condição de, preíerencía ter auxiliado o serviço de fogo em
navios ou embarcações a vapor pertencentes á Marinha.

ArL IOQ. Quando apresentadas as praças nas escolas para serem
admittidas á matricula, serão submettidas a uma Inspecção de saúde,
feita pelo medico da escala, em presença do director ou více-dlrectores,
e si não forem oriundas das escolas aprendizes marinheiros, serão
tambem subrnetüdasa um exame de idoneidade, que deverá ser feito por
uma commtssão compostado director ou vice directores, como presidente,
e dous instructores ou adjuntos, como examinadores.

ArL lar. üs candidatos á matricula não deverão ter graduação
superior a primeira classe.

Paragrapho unico , Os cabos só poderão ser matriculados com per-
missão especial do ministro. '

Art. 102. No curso de inferiores foguistas poderá ser matriculada
qualquer praça do Corpo de Marinheiros Nacionaes, com graduação de
primeira classe ou cabo de esquadra, que tenha o curso da escola de
marinheiros foguistas e mais de 100 dias de trabalho em caldeiras es~

tando a machina em movimento.
Paragrapho unico . São condições de prefercncia nesse curso;
1°. Aperfeiçoamento no trabalho de algum ameia rnecanico ;
2° Maior tempo de serviço de fogo em navios de combate .

. Art. 103. O commandante dó Corpo de Marinheiros Nacionaes
trinta dias antes da abertura das aulas enviará ao Estado Maior da Ar
mada uma relação das praças que estiverem nas condições de serem ma
triculadas.

Art 1.04. O chefe do Estado Maior da Armada designara o dia em
que devem ser ellas apresentadas ás escolas, afim de ahi. serem cxamí
nadas de accórdo com O disposto no presente Regulamento.

Art. lOS., Feitas as inspecções c terminados os exames, as praças
recolher-se-hão aos corpos acompanhadas de um oíficio de directcr ou
comrnandantedo corpo.
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Paragrapho unico, Icentica conuuunicação será feita ao chefe do
Estado Maior da Armada.

Art 106. As praças que tiverem sido julgadas aptas para a' matri
cula serão classificadas na companhia de alumnos e destacadas para a
escola, 15 dias antes da abertura das aulas.

Art. -1°7. No caso de ser insufficiente:o numero de praças julgadas
aptas para a matricula, o commandante do Corpo,de Marinheiros Nacio
naes designará outras praças para seremsubmettidas a ·exame, repetindo
esta providencia até que fique completo o numero ele alumnos exigido
pelo Regulamento.

Art. 108 No curso de inferiores foguistas O numero de alumnos
será de IO, podendo, porém o ministro da Marinha eleval-o conforme as
necessidades do serviço.

Art. I09. Na Escola de Defesa Submarina, os inferiores elo Corpo
de Marinheiros Nacionaes poderão se matricular no curso para as praças
desse corpo, desde que, como praça, ° tenham frequentado com appro
veitamento e decorram dous armes depois dessa írequencia.

Art. 110. Durante os tres primeiros mezes poderão os alumnos ser
desligados das escolas e ser substituídos por outros, á requisição do di
rector, caso tenham manifestado pouca aptidão para seguirem com
aproveitamento o curso.

Art. 1 rI. Tanto a matricula como o dcsligamanto serão feitos por
determinação do chefe do Estado Maior da Armada.

ArL 112. O ministro da Marinha fixará annualmentc O numero de
praças aserem admittidas á matricula nas escolas.

TITULO V

DOS EXA\lES

Art. I13. Os exames começarão no primeiro dia util depois de 5 de
dezembro.

Art. r I4. Nas escolas da artilhetia e de defesa submarina os exames
versarão sobre a' parte do ensino theorico c complementar para os offi
ciaese inferiores e technico complementar c accessoríos para as praças.

Art. 115. Nas escolas de inferiores marinheiros foguistas e de timo
neiros os exames comprehcnderão as partes do ensino technico, comple
mentar c accessorío.

Artv r iô. Os exames serão feitos por ordem ele antiguidade, come
çando em primeiro lagar dos officiaes.

Art. 117. O exame dos oíliciaesconstará das seguintes provas, no
curso em que estiverem matriculados:

a) escripta, constando de uma questão theorica e de resolução de
problema sobre as matérias ensinadas 110 curso j

b ) oral sobre quest!3cs theoricas e praticas;
c) pratica, que corisistirá em trabalhos com apparelhos ou na ex..

ecução de serviços relativos ao estudo dos torpedos e minas ou das,
armas e pólvoras.
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§ r". A prova cscripta duraráquatro horas e será feita09 mesmo dia
e sobre as mesmas questões para todos os oíficiaes, sendo o ponto tirado
á sorte ..pelo mais antigo,

~ 2~. A prova oral será feita por,turmas de seis offíciaes, por ponto
tirado á sorte no aeto do exame pelo offlcial examinando. .

~ 3°. A. arguição na prova oral durará de lO a 15 minutos, por
parte .de cada um, dos tres examinadores, podendo o director, sempre
que julg-ar convcníentafazcrnrguíçõcs a qualquer dos, examinandos
por tempo não excedente.ao indicado para estes examinadores.

~ 4°. A designação dos trabalhos para prova pratica será feita:
tambem á sorte, dependendo o tempo da conclusão de semelhante prova
da natureza do trabalho que tiver de ser effectuado,

~ 5Q
• As turmas para prova pratica serão formadas pelo numero de

cfflciaes determinado pe.o dlrecrór, por indicação dos ínstructorcs, se~
g'undoa natureza dos trabalhos, capacidade dos Iocaes onde se tiverem
de realizar os exames e outras círcumstancias relativas aos mesmos tra
balhos.

Art. J 18. Aos ofüciaes examinandos será fornecido o material que
requisitarem para a execução dos trabalhos que lhes couberem por
sorte.

Ar1. 1I9. Nas Escolas de Artilharia, Defeza Submarina e de Ti
moneiros, os-exames das praças serão feitos independentemente paraos
ensinos technico, complementar e accessorlo ,

Art. I20. Nas Escolas' de Artilheria, de Defeza Submarina e de
Timoneiros, os exames da parte tenhnica e parte complementar cons
tarão de prova ~cripta, prova oral e prova pratica.

Paragrapho unlco, As provas escnpta e oral poderão ser feitas no
mesmo dia.

Art. DI. Na Escola de. Artilhcria, 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 ;,carre
gamentos de estojos metallicos e colloceção de estopilha; manejo com
os diversos apparelhos existentes na escola e prova de tiro, tudo pre
cedido de uma exposição do que tiver de ser executado.

Paragrapho unico: Os exames da parte accessoria serão somente
pratlcos e constarão de exercidos de esgrima, de espada e üoretc em
assaltos dados entre dous alumnos ou entre um alurnnoe um instructor;
·em exercícios de esgrima, de baioneta e bateria de campanha feitos si
multaneamente por todos os alumnos : em exercicios de tiro ao alvo
com as armas portateis e com os canhões de pequeno e media calibre,
feitos em uma linha de tiro e sobre um alvo ftuctuante.

Art. r'i2. Na Escola de Deíeza 'Submarina' a prova pratica constará
de um se~viço qualquer sobre o material estudado no curso durante o·
nuno lectivo.

Paragrapho unico. Os exames da parte accessoria serão sómente
praticas e feitos de modo a deixar perceber o gráo de aproveitamento
dos aIumnos em cada um delles.

Ar1. 123. Na Escola de Timoneiros a prova pratica constará da
recepção pelo phone e da 'expedição de telegrammas; de sondagem em
gmndes e pequenas profundidades, da. cornmunícação por sig'llaés'Reolw



phoricos e siguaes telephoticos, de communicações pelo codigo interna
cional' de sígnaese pelos códigos nacionaes de signacs, leitura .dos rumos
c marcações do governo elas embarcações a remo, a vela e a vapor, de
observações com O chronometro, com o sextantee com os instrumentos
especiaes para medir distancias, da observação e leitura dos apparelhos
moteorologicos c observação com os apparelhos opticos para ver os ob
jectos afastados.

Paragrapho unico. Os exames da parte accessorla serão sómente
praticas c. constarão de, exercicio ele esgrima, espada e floréte c em
exercícios e jogos escolares que deixem perceber o gráo de aproveita
mento dos alumnos 'sobre os exames.

Art. I24. Na Escola de Inferiores c Marinheiros Foguistas os
exames da parte rechnica serão vagos dentro do programma do ensino;
os da parte complementar constarão de cxercicios 'que dccm ,<1 co
nhecer o desenvolvimento dos alumnos e que, deverão ser realizados,
quando possivel, em navio navegando, e os da parte acccssoría por
exercidos. que deixem também perceber o grao de aproveitamento dos
alumnos, .

Art. 125. Serão considerados como tendo perdido o an110 c não
serão submcttidos a exame os alurnnos, officiaes, inferiores e praças que
tiverem dado 40 faltas justificadas ou vinte não justificadas.

Art. 126. -A'Commtssão examinadora compor-se-ha dos vice-dite
dores das Escolas, como presidentes, elos'instructoree e de um examí
nadar nomeado pelo chefe do Estado Slaior da' Armada.

. Art. 137. Os exames serão feitos na presença do chefe do Estado
Maior da Armada' ou de ófficial general ou capitão de mar c guerra por
elle desjgnado.

Arf; 128. Os membros da commissão examinadora expnmirão seu
juizo sobre cada uma das provas por graos de o a 5, correspondendo 'o·
anota má, ·1 c 2a soffrivel ou simplesmente, 3 c 4 a boa ou plenamente:
e g cístfncção. , '

Art. 129. 'Serão inhabilítados os' offíciaes, inferiores e praças que
alcançarem menos de 6 gráos; approvados simplesmente os que' obtí
verem de 6 a 17 gritos; plenamente os que obtiverem de Ie a 29 gr'úos
'e distincção os que obtiverem 30 gréos.

Ar!'. .130'. Os offíclaes,' inferiores' ou praças approvadosrcom a
menção na caderneta dos gràos e da approvação obtidosserão classífí
cados como:

Artilheiros na Escola de Artilharia.
Torpedistas na Escola de Defesa Submarina.
Timoneiros na Escola de Timoneiros.
Art. 131. Na Escola de Artilheria os offíciaes, inferiores e praças

que tiverem obtido approvaçâo plena ou dístíncta no exame pratico de
pontaria, tendo sido approvados nos outros exames, serão classificados
como artilheiros apontadores e .as praças que, sendo .simplíficadas no
exame pratico de pontaria, embora approvadas com qualquer nota. nas
outras secções do curso, . serão classificadas como .artilhelrcs carrega
dores.

Pnragrapho unlco. As praças.reprovadas 119 exame,de üm a'o; alvo
não. poderão repetir o anno, sendo neste CélSO desligadas, da companhia
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de alumnos c classiticadas em uma companhia de praças não especía
listas .

.Art. 132. Na Escola de. Defesa Submarina os ofliciaea, inferiores c
praças approvados plenamente na primaira secção do ensino techuico e
ensino auxiliar, com a menção na caderneta dos gruas eda approvaçâo
obtidos, serão classificados como officiaes, inferiores e praças mineiros;
e os que o forem do mesmo modo na segunda secção dasses ensinos
serão classificados como offíciacs, inferiores e praças torpedistas. I

SI. o Os officiaes inferiores e praças approvados plenamente ou com
dísüncção em ambas as secções do ensino technico e do ensino auxi
liar seguindo o mesmo processo, serão classificados como officiaes, inte-
riores e praças míneíros-torpedístas. ,

S:2. o As praças que tiverem aprendido a trabalhar no fundo do mar,
em reparo ás obras vivas do navio e minas submarinas, sob a direcção
do respectivo instructor, farão um exame pratico, que consistirá, na ex
posição de um ponto tirado á sorte sobre as materias estudadas e em
trabalhos práticos e manobras na carena do navio e com as. minas sub
marinas.

8 .3.o As praças que satisfizerem ao exame de que trata o paragraho
anterior, á classificação que tiverem obtido será accrescentada a nota de
mergulhador.

Ar1. l33. Na Escola de Timoneiros as praças que tiverem obtido
approvação plena ou distincta nos serviços de telegraphiaserão classi
ficadas como timoneiros-telegraphistas,

§ 1. 0 Esta approvação exige que as praças tenham pratica de re
ceber pelo phone, pelo menos, I Z palavras por minuto .

. § 2.~ As.,pr_aças, em geral, que" r?quercrern exame rar~ telepho
phistas so obterão esta classificação si forem , nesta especialidade, ap
provadas com as notas a que se refere este artigo.

Ar1. 134. No curso de marinheiros foguistas o alumno que for
Jnhabilitado no ensino complementar ou no ensino accessorio poderá re
petir o armo ; o que, porém, for inhabilitado no exame do .ensino tech
nico sení desligado da companhia de alumnos e classificado em outra
das praças não especialistas"

Paragrapho unico , Nesse curso os alumnos approvados serão pas
sados para as companhias de foguistas nas mesmas classes com que ire
quentaram as aulas, sendo, porém, o g'rumete classificado na terceira
classe.

Ar1. 135. No curso de inferiores foguistas o alurnno que for inha
bilitado no ensino auxiliar ou no ensino accessorio poderá repetir o
anno ; o que, porém, for inhabilitado no ensino technico será desligado
da escola e de 110VO classificado em uma das companhias de Io
gutstas.

Art. l36. As praças que forem approvaõas com distincção em to
dos .os exames serão, como premio, promovidas á classe immedíatamente
superior independentemente de vaga no corpo.

Paragrapho unico. Esta disposição não se entende com os mari
nheiros alumnos que forem promovidos a ~ cabos de esquadra - du
rante o curso, nem com os.que se matricularem como' - cabos de es
quadra.
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TITULO VI

DISPOSIÇÓES DIVERSAS

Ar1. 137. Os offlciaes que tiverem perdida o anno por motivo jus
tificado poderão repetil-o, por autorização do Ministro da Marinha, no
caso de informação que os recommeoôe.

Ar1. 138. 'As notas de artilheiro ou torpedista, e, ainda. mais, a de
artilheiro-apontador ou mineiro-torpedísta constituirão um titulo de me
recimento para o official e dar-lhc-hüo direito de preferencia para as no
meações de instructor e encarregado dos serviços concernentes e essas
especialidades a bordo dos navios e estabelecimentos de Marinha.

Art. , 39. Os offíclaes da escola e da administração poderão assistir
ás aulas conio ouvintes, mesmo as destinadas aos mergulhadores, pre
stando exame ílual, caso não estejam incursos nas penalidades do art.
(sobre faltas).

Art. 140. Os officiaes alnrnnos poderão ser dispensados do serviço
de estado ou de quartos sempre que o director julgar conveniente ao
ensino.

Art. rqr . O Governo poderá nomear para aperfeiçoar seus estudos
no estrangeiro os officíaes que forem classificados nos dons primeiros
logares, em cada escola e que tiverem obtido approvação plena ou dis
tincta nas secções dos cursos.

Art. 142. As praças classificadas como artilheiros, torpedístas, mi
neiros, mineiros- torpedistas e timoneiros serão distribuídas pelos diver
sos navios da esquadra, onde occuparao os principaes cargos correspon
dentes <\p suas especialidades.

Paragrapho uníco. Essas praças não poderão permanecer, recolhi-
das ao quartel central. .

Art. 143. As praças classificadas como artilheiros-apontadores se
rão sempre os chefes de peça, de 'reductos de torres, fieis de nrtilheria e
escoteiros ; c as classificadas como carregadores serão empregadas na
artilharia como carregadores, fleis de artilheria c escoteiros, podendo só
mente, na falta de arúlheiros-apontadores, desempenhar os outros cargos
que a elles competem.

Art ..144. As praças classíücadas como artilheiros-apontadores, ou
mineiros-torpedistas poderão matricular-se na escola, de novo, no fim
de quatro annos, afim de aperfeiçoarem-se melhor nos conhecimentos de
suas especialidades.

Art. t45. As praças classificadas como artilheiros ou torpedistas,
simplesmente, poderão "de nova matricular-se na escola com' este mesmo
fim, depois de dous annos de sua sahída da escola, para melhorarem
de approvação.

Ar1. 146. Nos cursos de inferiores e marinheiros foguistas depois
de terminarem os exames, o director fará regressar para o respecti vc 'cor
po, obtida ~l devida permissão do chefe do Estado Maior da Armada,
os marinheiros alumnos que serão classificados nas companhias de fo
guistas.

Art. 147. Na Escola de Timoneiros, emquanto não houver praças
oriundas das escolas regionaes em numero sufficiente para serem admit-
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tidas á matricula, <105 instructores compete preparai-as para adquirir a
terceira condição de que trata o artigo do presente regulamento .

Art. 148. As praças que tiverem .perdido o anno por motivo justi
ficado e as que tiverem sido inhabitadas nas secções de ensino comple
mentar.e acccssono poderão repetil-o por autorização do ministro, si
por-seu procedimento e applícaçãoforem merecedoras dessa concessão o

Art. 149. O instructor para, QS trabalhos de ensino aos mergulha
dores será um official dó quadro actívo da Armada, de posto correspon
dente aos dos instructores das escolas proâssionaes e com as mesmas
vantagens que a.estes.competem, desde que paraissotenham ashabili
rações necessarías .. ,

Art. 150. -O instructor dos mergulhadores' será auxiliado .nesse.ser
viço por um inferior que tenha, esses estudos e, na sua falta, por uma
praça que 'esteja nas mesmas condições.

Art. 15[. O regimento interno, que, opportunamente, será ex
pedido, regulará o modo de execução de todos os serviços da escola c
precisará os deveres do respectivo pessoal, alem dos indicados no pre
sente regulamento.

Are 153. As escolas profissionaes terão para os seus serviços uma
officina typographlca, que será installada de preferencia no estabeleci
mento onde funcclonarem algumas das referidas escolas.

Are 153.A officina terá ,um typographo de r ' classe.coma grati
ficacão dc IUO$, dois typógraphos dC2'\ classe com a gratírlcação de
150$ cada um e dous marinheiros aprendizes auxiliares com a gratifi
cação mensal de 30$000.

Art. 1.54. A officina disporá do material preciso para attender o
serviço de todas as escolas protissionaes.

ArL 155. As disposições deste regulamento poderão ser alteradas
dentro do primeiro anno de sua execução afim de serem adoptadas as
medidas indicadas. pela experíencía.

Art. 156. Rcvognm-séas dísposiçõcs em contrarío.

Rio de Janeiro: 23 de dezembro de 1909. - .slexandrino Faria
de Alencar.

DECRETO N. 7.753 - DE 23 DE DEZEMBRO DE 1909

Abre ao Attnístcríotda Guerrao credito de 716:607f<):::O, suplementarà vetou 11'\

do art. I:l da Ic, n :l.050, de 31 de dezembro de 1900

o Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização conferida pelo decreto legislativo n , 2.198,
desta data, resolve abrir ao Ministerio da Guerra o credito de...
716:6°73920, supplementar á verba 1I' do art. 11 da lei n , 2.050,
de 31.de dezembro de 1908..

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1909, 88° da Indepen ..
dencia e 21° da Republica.

NILO PEÇ}i.:-iUA·.

I B. Bormann,



• \1)1<.' <lU. ;\\IIlISteIIO da .J uSli.,:a c \:c;gu~i{),< lllleriol<:$ o crcd!to c.k.1 :3I)o~ para pu

~;tlll(:lll" a que tem direito o membro- (J:l- (on1l1l!:-:;sito illS'p2ctorados esta!Ji>

k.(:nielllus' de aJi(:llad(ls do Estado do .\ll1a%dll:ls.

o Presidente da Repnblica dos Estados' Lnidos do Br,izii,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo n . 2,: 202,

dcsta-darn-rcsolve .abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios In
teriores o credito de 4:360:--;; para p,lgai11cnto a que-tem direito 0
membro da _commissão iuspectora dos estabelecimentos de alie
nados do Estado 'do ,.Amazonas.

Rio de Janciro) 23 de dezembro de J9()(j, 88° da JJldépCI1~
dcncia e ::nO ela Rcpnb'ica .

Nl).,O l\\',AXú.\.

Esmcrüdiiu. (}lyinpio de Torrcclsamtcira.

})!iCRb:TO .\. 7.755 - DE 23 DE l)E%E.\U3I~O DE J()U9

.\hi'1.: ao .\lini.<erio d~l JlIsli~a e:\eS'ocius Intcuorcsc cre,dilú cspcc!nt de ~.~:oco~

p.tra auxilio ao CungT('~S') Brnzilctro de (~cugraphia

o Presidente ela ['"pnblica dos Estados Cuidas do Brazil,
usando da autorizaçãoconcedida .pclo decreto JcgisIaüvo n. :2.207,
desta data, resolve abrir ao Ministcrio da Justiça c ~ogoci()~
Interiores o credito especial de 2.5:000S para auxilio ao Congresso
Hrazilciro de Gcographia , ,.

, Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 19°<), 8U" da Indepcudcncia
c 2{O da Rcpublca ,

);'1 LO Pk\,'.\\"1L\ •

Fsmcril.iin» O/YIJz,pio de Torres IJ.1nJcirJ.

t'odcr Executivo -- l'fX) - Vol., Ir -.
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DECRETO N. 7.756 - DE 23 DE m;ZE""RO DE 1909

Abre ao xííuístcno da Justiça e Negocies Interiores o crcdüo CSPt:ci,11 de ");~J5'~

para pngamcnro de ajudus de custo de subsidies quo doi xou ele receber
André Catvocautí ele Albuquerque

O Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°,
do regulamento approvado pelo decreto n . 2, 409, de 23 de de
zembro de 1896, resolve, á vista do art. 8° da lei 11. 1.871, de
'ir de dezembro de 1907, revigorado pelo art. 6° da lei n , 2.050,
de 31 de dezembro de 1908, abrir ao Ministerio da Justiça e Ne
gocias Interiores o credito especial de 3:225$ para pagamento das
:ljndas de custo, de 1891 a 1893, e dos subsidias relativos ao
periodo de 16 de outubro a 3 de novembro de 1891, que deixou
de receber André Cavalcanti de Albuquerque na qualidade de
deputado federal pelo Estado de Pernambuco.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1909, 88' da Indepen
dcncia e 21° da Republica ,

NILO PEÇANHA..

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

DECRE.TO N. 7.757 - DE 23 DE DEZE.\lBBO DE 1909

Abre ,\0 Ministerio da Justiça e Negocies Interiores o credito especial de 2:9z5 S
para pagamento de ajudas de custo e de subsídios que deixou de receber
I\cQ do Prado Montes Pires da Franca"

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 7' § 5' do
regulamento approvado pelo decreto n. "-409, de 23 de dezembro
de 1896, resolve á vista do art. 8' da lei n. 1.841, de 31 de dezembro
de Ú)O?, revigorado pelo art. 6° da lei n. 2.050, de 31 de dezembro
de 1908, abrir ao Ministério da justiça e Negocios Interiores o
credito especial de 2:925S, para pagamento das ajudas de custo de
L891 a 1893, e dos subsídios, relativos ao pcriodo de 16 de outubro
a 3 de novembro de 1891, que deixou de receber na qualidade de
deputado federal pelo Estado de Sergipe, Ivo do Prado Montes
Pires da Franca.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1909, 88' da Iudcpcn
dencia e 21° da Republica.

NILO PEÇANHA

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira
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Abre ao vítnístcrío da justiça e Xeg-ocios Interiores o credito especial de 3:675;),

para P,lg";tlllcnlo dos subsidio:; quc :lIigllcl joaljllilll de Ahucida Castro

deixou de receber.

o Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § .")0,
do regulamento approvado pelo decreto n. 2.4c9, de 23 de de
zembro de 1896, resolve, á vista do art. 8° da lei ll. 1.841, de 31
de dezembro de 1907, revigorado pelo art. 6° da lei li. 2.05o, de 31
de dezembro de 1908, abrir ao Miuistcrio da Justiça e Negados
Interiores o credito especial de ;):675$l para pagamento dos subsi
dias que Miguel Joaquim de Almeida Castro deixou de receber de
16 de.setembro a 3 de novembro de 1891, como deputado federal
pelo Estado do Rio Grande do Norte.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1909, 88" da Independencia
e 21' da Republica.

NILO PEÇANHA.

Esmcral.iino Olr-mpio de Torres Bandeira,

DECRETO N. 7.759-DE 23 DE DJcZErtIBRO DE 1909

Abre ao Minlsterio da Justiça e Negocíos Interiores o credito especial de 0:550$

para pagamento de substdlos que deixaram de receber Ruy Barbosa, Jose

Oartos Ferreira Pires. Francisco dos Santos t'crclra, Certos Antonio de

Frunça Carvalho, Atcídcs ele .\!cndoll.:;a Lima c José Teixeira da .xloua
Bacellar.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas nos termos do art. 70l § 5°, do
regulamento approvado pelo decreto li. 2.409, de 23 de dezembro
de 1896, resolve á vista do arte 8' da lei D. 1.841, de 31 de de
zembro de 1907, revigorado pelo art. 6° da lei li. 2.050, de 23 de
dezembro de H)08, abrir ao Ministerío ela Justiça e Negocias Inte
riores o credito especial de 8:550$, para pagamento de subsidias
que Ruy Barbosa, José Carlos Ferreira Pires, Francisco dos
Santos Pereira, Carlos Antonio de França Carvalho, Alcides de
Mendonça Lima e JOSé Teixeira da Motta Bacellar, deixaram de
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receber, no pcriodo.de 16 de outu~ro ~1 3 de novembro de lOgI, c
na razão de I :425S cada um, o pnmeiro na qualidade de senador
pelo Estado da Bahia c os outros na de deputados fcderaes respecti
vamente pelos Estados de Minas Gcraes, Bahia, Rio de Janeiro}
Rio Grande do Sul c Pará.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 19°9,880 da Iudcpeudeuciu
c 21') da Republica . .

NILO PEÇAXILA.

j.,'smer,xUiiúJ Olrmpiu de Torres Bxn.icir..t.

Abre ao Miuistcrio da jusucn c Xcgoctos Iutcríorcs o credito especial ele 8:S50.~,

pa ru pagamento d03 subsidies LI uc dcixarnm de receber Joaquim Saldanha
Mortnuo, Epitacío lI;l Silva PCS:-;()~L joão da Silvn Retumba, Arthur Ccsnr
Rios, Artsudcs Augusto "\iltOl1 c joequí:n josé «tc Ahueidn Pernambuco.

o Presidente da H..cpcblica dos Estados Unidos do Braxil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, S .1'\
do regulamento approvado pelo decreto n., :2 .409, de 23 de de
zembro de 18<)6, resolve á vista do art. B" da lei n. 1.841, de 3J
de dezembro de 1907, revigorado pelo art. 6') da lei n. 2.050, de
.SI de dezembro de 190U, abrir ao Ministcrio da Justiça c Ncgocios
Interiores o credito. esp:xial, de íJ: ;:);)0, .para pagamento dos subsi
dios que Joaquim Saldanha Marinho, Epitacio da Silva Pessoa,
JOrlO' ela SilvaRcunnba, Arthur Cezar Rios, Aristides Augusto
Milton-c Joaquim José dcAlme.dc -PcrnambJJco, deixaram de .rc
ceber no periodo:dé 16 de-outubro a;) de novembro de r8ç)[, c na
razão de r :42SS) cada um, o primeiro na qualidade de Senador
pelo Disrricto Federal, os dons immcdiutos na de Dcpu-ados fcdcracs
p,J\) lÇstadu da. Parahyba os, dons que se: Jhcs scgucm na mesma
qualidade pelo Estado da Bahia e: o ultimo tarnbcm CíJQlO Deputado
federal pelo Estado de Pernambuco.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1909,880 da Indepcndcncia
e 21° da Rcpublica.

?\lLO PEÇA:iIIA.

Esmcral.ííno Olympio de Torres Bandeir..1.
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da Rcpublica dos Estados Unidos do, Brazil,
decreto 11. 431, de LJ" de dezembro de 1896,

Crz'" mais llln':1 1>1"ig',Hh de iníiutruia de guardns lu.:ioll'les In comarca (k [>,IS<O:;
no testado de .\litl:\~ Cernes.

o Presidente
para execução do
decreta:

Artigo unico , Fica creadn na Guarda Nacional da comarca
de Passos, no Estado de Minas Gcracs, mais lima brigada de in
fantaria com a designaçao de 2IO.'.\, a qual se constituirá de tres ba
talhôcs do serviço <letivo ns. 628, 629 c 630 e um do da reserva sob
11. 2IO, que Sê organizarão com os guardas qualificados nos dis
trictos da referida C0111<1n.:a, revogadas asdisposições em "contrario.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1909, 380 da Indepcndcncia
e 2 lO da Republica .

NILO PEÇA:--THA.

Fsmcral.íino Olynrpio de Torres Baruieir.i .

DECrZE'T'O 'N. 7.762 - D,E '23 DE nEz'E-,umo DE 1909

Abre ao Mtn'stcno da Agncultuni , Indusuu c Ccmmcrcio.o credito especial de

3°:0::10$ parti subvencionar o Museu Commcrcia l do Rio de janeiro.

o Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que Ihc foi conferida pelo decreto legislativo
n . 2 .2oB) da presente data, resolve" abrir ao Ministerio da Agri
cultura, Industria e Commercioocredito cspecial de,30:000$ para
subvencionar o Museu Commercial do Rio de Janeiro.

Rio de janeiro, 23 de dezembro de 1<)09, 8Bu da Indepcudencia
e 21° da República.

NILO PEÇ'A?\lTA.

Rodotpho JVogueira da Rocha Miranda T



12:22 AI.1'OS no PODEH EXF.Cl)'l'IVO

Altera os decretos ns , 7.566 e (.649, de 28 de setembro e II de novembro ultimas,
referentes ú crcação de escolas de aprendizes artíüccs nas captracs dos
Estados e á nomeação de professores para os res pcctivos cursos noctumos

- primaria e de desenho.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil ,
attendendo á necessidade de dar melhor execução aos de~retos

ns , 7.566 e 7.649, de 23 de setembro e II de novembro ultimes,
decreta:

Art. I. o Em cada uma das capitaes dos Estados da Republica,
O Governo Federal manterá, por intennedio do Ministerio da Agri
cultura, Industria e Commercio, uma escola de aprendizes artífices
destinada ao ensino profissional primario e gratuito,

§ I. o Estas escolas serão installadas em edifícios pertencentes
á Unirw existentes e disponiveis nos Estados, ou em outros que
pelos g~)Verllos locaes forem cedidos permanentemente para o
mesmo fim.

§ 2. o Quando na capital não houver edificio que apresente as
condicõcs do paragrapho anterior , poderá o Governo crcar a escola
em outro município, uma vez que a respectiva municipalidade lhe
ofíereça predlo apropriado.

Art. 2. o Nas escolas de aprendizes artífices custeadas pela
União, se procurará formar opcrarios e contra-mestres, ministrando
se o ensino praticoe os conhecimentos tcchnicos necessarios aos
menores que pretenderem aprender um officio, havendo para isso
até o nnmero de cinco, as oíficinas de trabalho manual ou mecanico
que forem mais convenientes c ncccssarios ao Estado em que fun
ccionar a escola, consultadas, quanto possivcl, as especialidades das
industrias locaes.

Paragrapho unico, Estas officinas e outras, a juizo do Governo,
ir-se-hão installando á medida que a capacidade do prcdio escolar, ()
numero de alumnos c demais circumstancias o permittircm .

Art. 3. o O curso de officinas durará o tempo que for marcado
no respectivo programma, approvado pelo ministro 1 sendo o re
gimen da escola O de externato, funccionando das 10 horas da
manhã ás 4 horas da tarde.

Art. 4. o Cada escola terá um director, um escripturario, t~l11tos,

mestres de ofíicina quantos forem neccssarios e um porteiro-conunuo.
§ I. o O director será nomeado por decreto e vencerá 4:800$

annuaes. .
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§ 2{). O escripturario C O porteiro-continuo serão nomeados
por portaria do ministro, vencendo aquelle 3:0008 e este 1:8008
aunuacs.

§ 3{). Os mestres de ofllcinas serão coutractados por tempo
não excedente a quatro annos, vencendo 200S mensaes, além das
quotas a que se retere o art I I do presente decreto.

Art. 5.° As escolas de aprendizes artifices receberão tantos
educandos quantos comportar o respectivo predio.

Art. 6.° Serão admittídos os menores cujos paes, tutores ou
responsáveis o requererem dentro do prazo marcado para a ma
tricula e que possuírem os seguintes requisitos, preteridos os des
favorecidos da fortuna:

a) idade de 10 annos no mini mo c I3 annos no maximo ;
b) não soffrerem de molcstia infecto-contagiosa;
c) não terem defeitos physicos que os inhabilitcrn para a

aprendizagem do officio.
§ L° A prova desses requisitos se fará por meio de certidão

ou attestado passado por autoridade competente.
§ 2.° A prova de ser. o candidato destituido de recursos será

feita por attestação de pessoas idoneas, a juizo do director. que
poderá dispensal-a quando conhecer pessoalmente as condições do
matriculando.

Art. 7.° A cada aIumno será apenas facultada a aprendizagem
de um só officio, consultada a respectiva aptidão e inclinação.

Art. 8. 0 Haverá em cada escola de aprendizes artífices dous
cursos nocturnos : primario, obrigatorio para os alumnos que não
souberem ler, escrever e contar, e outro de desenho também abri..
gatorio para os alumnos que carecerem dessa disciplina para o
exercício satisfactorio do officio que aprenderem.

Art. 9.° Os cursos nocturnos a que sc refere o artigo anterior
serão providos, o primeiro por professoras normalistas e o de
desenho por professores dessa disciplina.

Paragrapho unico. Esses professores serão nomeados por
portaria do ministro, mediante proposta dos directores c vencerão
o ordenado de 2: 400$000.

Art. IO '; Constituirá renda da escola o producto dos arte
factos que sahircm de SU9S officinas,

§ L o Esta renda será arrecadada pelo dircctor da escola que
com ella adquirirá os materiacs necessarios para os trabalhos das
officinas.

§ 2.° Semestralmente o director dará balanço na receita e
despeza das oflicinas e recolherá o saldo á Caixa Economica ou
Collectoria Federal, para o destino consignado no artigo seguinte.

Art. I I. A renda liquida de cada ~ oíficina será repartida em
15 quotas eguaes, das quacs uma pertencerá ao dircctor , quatro



ao respectivo mestre c ioserão distribuidas por todosos alumnos
da officlna, em premies, conforme o grilo de adcaurarncnto de cada
um c respectiva aptidão.

Art. 12. Haverá anuualmcntc uma C'\pOSIÇ<tü de artefactos
das ollicinas da escola, para o julgamento do grilo de ndcantamcuto
elos alumnos c distribuição dos premias aos mesmos.

Art. 13. A commiss.io julgadora para a distribuição dos
premies, a.que se referem os arts. I [C 12, scrú formada pelo di
fedor da escola, o mestre da respectiva officina c o iuspcctor
agrícola do districto.

Art. 14. No regimento interno das escolas, que será oppor
tuuameute expedido pelo ministro, serão estabelecidos os deveres e
attribuiçõcs dos empregados, as disposições referentes á .adminis
tração. da escola e das ofliciuas c outras ncccssnrias para seu 1'C
glllar funccionamcnto.

Art. IS. Os programmas para os cursos serão formulado.,
pelo respectivo director 1 de accórdo com 03 mestres das officiuas
c suhmettidos á .approvação do ministro.

ArL ,16. As escolas de, aprendizes artífices fundadas e custeadas
pelos Estados, municipalidades ou associações particulares, mode
ladas, pelo typo de que trata o presente decreto, poderão gozar ela
subvenção da União, marcada pelo ministro, tendo, 12m vista a
verba que f(~r assiguada para esse cffeito 110 orçamento do Minis
teria da A,?Ticultura, Iudustria c Commercio.

Art. ~. Uma vez que em um Estado da Republica exista
um cstabclccitncnto do typo das escolas de que trata o presente
decreto, custeado ou subvencionado pelo respectivo' Estado, o
Governo Federal poderá deixar de installar àhi a escola de apren ..
dizes artificcs , auxiliando o estabelecimento estadual com uma
aubvençáo igual ú quota destinada á instailacçãoe custeio elecada
escola,

Art. 18. Aos inspcctorcs agdcolas compete, dentro dos
respectivos districtos, a fiscalização das escolas de aprendizes arti
ficcscustcadas ou subvencionadas peja União

Art. 19. Revogam-se as disposições em contrario.

Rio d- Janeiro, ~.1 ele dezembro de 19°91 813'1 da Indepcn
dcncia c 21'1 da República.

N [LO PEÇ.AXliA.

aoâolpho -,-Yogucira di. Rochi .vtiranda,
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Art , 1 . ° As escolas de aprendizes artífices, mantidas pelo
Governo Federal nas capitacs ou municipios dos Estados, tccm
por fim formar operários e contra-mestres, mediante o ensino pro
íissional primario c gratuito a menores, confórmc as condições
indusrriacsdo Estado em que a escola funccionar.

1\r1. 2. o O rcglmcll das escolasserá o de externato, íunccio
uando das 10 horas ela manhã ás 4 da tarde c das 5 ás 8 'da noite.

Art. 3. °0 ensino nas escolas de aprendizes artífices, que
scrú de quatro aunos, comprehenderá : a aprendizado de nfficinas,
o CUI"SÇl primario c o de desenho.

~ 'I. <) O aprendizado ele officinas, as quaes seda até o nu
mero de cinco em cada escola,' versará sobre as diversas artes
manuacs e nlecanicas, de accórdo com as condiçócs locaes, a juizo
do directorda escola e mediante approvaçãodo ministro.

~2. o O 'C1JI"SO primaria, quc funccionàrá das 5 horas da
tarde ás 8 da noite, terá 'por fim o ensino de leitura cde cscripta,
o de arithmctica até regra de' tres, noções de Rcographia do Brazil
e o de g'1'ammatica elementar da lingna nacional.

~ 3 o O curso de desenho, que também funccicnnrá das
5 horas da tarde ás 8 da noite, comprehenderá o ensino de desenho
de memoria , do natural, de composição decorativa, de fôrmas geo
mctricas c de machinas c pçças· ele construcção, obedecendo aos
mcthodos mai? aperfeiçoados.

~ 4. o O aprendizado de oíficiuas será de tres horas por dia c
abrangerá o ensino durante quatro annos.

Art. 5.° Além das rnatcrias constantes do art. ·3() 1, '~::!(J, .destc
regulamento, serão ministradas aos aluamos elos cursos, primarios
c,de desenho, pelos professores, noçôc,s' ele educação cívica, con
sistentes em :

a) uma vez por mcz., explicações sobre a constitnicíio política
do Brazil, tornando-a bem conhecida dos alumnos, assim como os
mais salientes propagandistas da Republica, e aqucllcs que mais
contribuíram pará a sua proclamação ;

b) 1108 dias de festa nacional , prelccçócs sobre os aconteci
mentos nelles com memorados ;

c) semprc que houver opportunidadc, noticias biographicas
dos grandes homens do Brazil, sobretudo dos que se celebrizaram
na :.lgTicl1ltura, industria c 110 commcrcio.
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DOS ALI;inNOS

Art.6. o As escolas de aprendizes artitices admittirão tantos
alumnos quantos comportarem.

Art. 7.0 A cada alumno será facultada, apenas, a aprendi
zagem de um só offício segullda a sua aptidão e rendcncia.

- Art. 8. o Serão admittidos os menores cuja -mac, pae, tutor
ou _responsaveI o _requerer ao director dentro do prazo marcado
para a matricula e que possuírem os seguintes, requisitos, preferidos
os desfavorecidos da fortuna:

a) idade de 10 aunos no mínimo e 13 annos no rnaximo ;
b) não soffrerem de molestia infecto-contagiosa;
c) não terem defeitos physicos que os inhabilitcm para a

aprendizagem do officio, attendendo-se bastante a aptidão ocular
do menor.

Art. 9. o Da recusa da matricula haverá recurso para o
ministro .

Ar1. 10. Cada alumno matriculado receberá, assignado pelo
director , um cartão impresso, contendo o nome do alumno e a
designação do curso e aprendizado que frequentar.

Ar1. I I. Não deverá ser commettido aos alumnos nenhum
trabalho que, pela sua inexperiencia, possa expol-os ao risco de
vida, taes como o que disser respeito ás machinas em movimento,
volantes, rodas, engrenagem) correias em acção, etc Assim tam
bem nenhum alumno deverá ser occupado em serviço cuia execução
possa exceder ás suas forças.

Art. 12. As faltas dos alumuos serão justificadas a juizo dos
professores e mestres de officina, com a intervenção do director.

Art. 13. O alumno que for excluido do ensino, por assim o
ter entendido o director da escola, poderá recorrer dircctamente ao
ministro, o qual ouvirá a respeito o mesmo director

Art. 14. O alumno que houver concluido o seu aprendizado
receberá um certificado do grito de aproveitamento obtido.

Art. 15. Os alurnnos operarias, que maior aproveitamento
rr::;velarcm, poderão ser auxiliares elos respectivos mestres. O qne
der maiores provas de idoneidade moral e profissional substituirá o
mestre em seus impedimentos temporados, tendo direito ao venci
menta do emprego do quarto dia em diante, si o impedimento ex
ceder de tres dias consecutivos. Na faltá de alumno nessas condições,
o director nomeará pessoa idonea para substituir o mestre.

Art. 16. Os alumnos operarias que se mostrarem adeantados
terão direito a uma quota proveniente da renda da escola, de accórdo
com o disposto nos art-s. II d? decre~o n. 7.763, de 23 de de
dezembro de 1909, e 3:S destas mstrucçocs.
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DAS ESCOLAS E DAS OFFICINAS

'1'227

Art. I7. O anno escolar abrangerá o espaço dc IO mezes ,
marcados pelo dircctor da escola, de accórdo com as condições
c1imatericas do Estado. Durante o anno lectivo serão feriados os
domingos e os dias de festa nacional.

Art. IS. O local destinado ás oíficinas, nas escolas, deverá scr
sufficienternente espaçoso, e sua ventilacão o mais possivcl franca,
de modo a fazer-se uma completa renovação do ar.

Art. 19. Durante mesmo a interrupção dos trabalhos o ar
deverá ser igualmente renovado.

Art. 20. As officinas deverão receber bastante luz solar, e as
machinas ou apparelhos dispostos de modo a ficarem completa
mente illuminados.

Art. 21. O solo dos compartimentos destinados aos trabalhos
das officinas será rigorosamente secco e o mais possível imper
meavel.

Art. 22. As escolas deverão ser dotadas de apparelhos sani
taríos ou de outros meios que garantam o mais completo asseio e
hygiene.

Art. 23. Em todas as escolas será affixado, para os devidos
efleitos, um impresso com a transcripçâo dos artigos anteriores.

Art. 24. Ao inspcctor agrícola do -respectivo districto , a quem
compete a fiscalização das escolas de aprendizes artifices, cumpre,
portanto, verificar a obscrvaucia das determinações acima pre.,.
scriptas, dando as providencias para tal fim necessarias e fazendo
ao ministro da Agricultura as devidas partícipaçóes.

DO PESSOAL DAS ESCOLAS

Art. 25. Cada escola terá um director, um cscripturario, um
professor de desenho, uma professora do curso pnmano, tantos
mestres de officina quantos forem necessarios e um porteiro-con
tinuo.

§ I. o O director será nomeado por decreto e vencerá 4:800$
annuaes.

§ 2. o O escripturario e o porteiro-continuo serão nomeados
por portaria do ministro, vencendo aquelIe 3:000$ e esteI:nOO$
annuacs.

§ 3. o Os professores serão nomeado» por portaria do ministro,
mediante proposta dos directores.. c vencerão o ordenado de 2:400$
annuaes.

§ 4. o Os mestres de officina servirão mediante contracto feito
pejo dírector e submettido á approvação do ministro, por tempo



não excedente a quatro auno s, vencendo 2Ci:Y'; mcusaes , alem das
quotas a.que Ele reterem 03 arts. I I elo decreto n. ....,.76,)) de \23,de
dezembro de 190'), c ,')5 destas iustruccóes ,

DO nm.EC'I'OI{

Art. 26, Ao director compete:

8 I. (j Distribuir e fiscalizar, de accordo com estas intn.ccõcs,
todo o scrvico elos demais funccionario».

S 2.'0 Inspeccionar as aulas e dar as providencias necessarias {l
regularidade e efficacia do ensino,

~ 3. o Publicar cditaes para a matricula dos ulnmuos, resol
vendo sobre os seus requcrin.eutos, de cujos despachos haverá rc
curso para o ministro.

~ 4. ° Regular c fiscalizar as dcspezas, de modo a serem feitas
C0111 a maior economia, estabelecendo a cscripturação respectiva.

~ 5. o Assignar as folhas de pagamento do pessoal da escola,
dando-lhes o devido destino.

~ 6.° Admoestar ou rcprchender os alumuos, conforme a
gravidade da falta comcttida, c' até mesmo cxcluil-os da escola.vsi
assim íór nccessar.o ú disciplina.

~ 7. 0 Enviar anuualmente um mappa da matricula dos alumnos
com refercnêins feitas a cada um, em relação Ú sua frequencia, com
portamento c gráo de proveito obtido.

~ 8.° Apresentar ao ministro, depois de encerrados os trabalhos
escolares, não só o balance de receita e despeza do anuo findo c o
orçamento da receita e despcza para o anuo seguinte, mas ta11lbe~1
um rclatorio minucioso do estado da escola, em relação ao pessoal
c material, expondo os principaes factos occorridos, dando conta dos
trabalhos executados c propondo o que julgar conveniente para
maior desenvolvimento c boa marcha da escola.

~ 9. 0 SLljei,1:ar á approvaçáo do ministro, por occasiáo de apre
sentar o rclatorio, o prog-ramma a que se refere o art. 15 do de
creto 11.7.763, de 23 de dezembro de 19oÇ), organizado de accródo
com os professores dos cursos primurio e de desenho e os mestres
das.oflicinas.

S lO. Organizar o horario das aulas e distribuir os trabalhos
das officinas, de modo qne cada curso ou aprendizado não exceda
de trcs horas.

§ 1 L Prestar .aos ínspectores agricolas a0 informações e es
clarccimentos que forem necessarios ao desempenho da fiscalização
que lhes compete pelo art. IH do decreto 11. 7.7()':), de 2:) de de
zcmbro de Igü9.
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g,12. Organiz.u a tabeila dos P1CÇ()~~ dos artcíactos, SUjcI
taudo-a u apprcx ação do ministro que poderá altcral.a segundo a
convcnicncia da escola.

§ 13. Franquear ao publico, sem perturbação dos trabalhos, a
visita Ú escola e ás suas dcpendcncias.

Art. :q. Aos professores dos cursos noctumos, a que se
refere oart. 9° do decreto n. 7.763, de 23 de dczcmbto de 19091 e
aos mestres de officmas cumpre:

§ i>, Comparecer ú 1101'a marcada para.o começo' das aulas c
não se retirar antes de preenchido o tempo-que deve durar cada
Iicão,

, ~ 2(). .vlantcr a disciplina na classe e observar os preceitos de
moral.

§ 3°. Tratar com igualdaçlc todos os aluinnos, louvando ou
admoestando os que o merecerem.

~_ '4°. Prestar ao direetor todas as inforrnaçôcs necessárias á

boa ordem do serviço que fór da sua attnbuiçãc.
§ 5°. Propor ao dircctor o que for conveniente á boa marcha

elo ensino c ú disciplina dos alumnos,
~ E,o. Auxiliar ° director na organizac.io do progral1lma das

aulas.
S 7°. Apresentar ao director, no fim de cada aJJ1lO, uma rc

laçac: nominal dos alurnnos, com apreciação xio comportamento,
applicacâo e aproveitamento de cada um.

~ 8°. Os mestre de oflicinas deverão ensinar a arte ou offício a
seu cargo em todos os seus detalhes, de modo que os alumnos
fiquem habilitados a cxecutal-os não r.ó na officina como f6ra dclla.

Art. 28. Os mestres serão responsaveis pelos valores e utcn
silios existentes nas oílicinas.

. Art. 29. Nenhum trabalho .será executado nas offic.nas sem
permissão do dircctor c sem que seja. devidamente cscripturado.
._ , Art. .3°. A ucquisição do materialpara o serviço das officiuas
será feita ú vista de pedidos impressos cxtrahidos do livro de 'talão,
onde ficarão registradas por extenso as qualidades c quantidades
dos objectos.

§ l°. Estes pedidos, assiguados pelo mestre da officiua.serão
apresentados ao director, para autorizar a compra.

§ 2°. Comprados 'os objcctos, o mestre da oílicina, depois de
conferil-os, passará recibo' no verso da. conta ou do pedido e assi
g.nar"á' o talão de onde tiver sido cxtraliido o mesmo recibo.
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§ 3°. As contas ou-pedidos dos objectos recebidosnas oílicinas
serão lançados por extenso no livro de conta corrente.

§ 4°, No fim do mcz o mestre da officiua apresentará um
balancete da matcria prima que tiver sobrado.

DO ESCIUPTURARIQ

Art. 31. O escripturario deverá comparecer á escola todos os
dias uteis ás. I o horas da manhã c não poderá se retirar antes das
3 horas da tarde, salvo si fór em objectode serviço c por ordem do
director.

Art. 32. Ao cscripturario compete:
§ 1°, Ter em ordem e sempre em dia a escripturação de todos

os livros.
S 2°, Escrever e registrar toda a correspondencia.
~ 3°, Ter sempre o archivo em bóa ordem e asseio.
§' 4°' Tomar apontamentos de todas as occurrencias que ti

verem de ser mencionadas no relataria do dircctor. e apresental-os
a este quando lhe forem pedidos 1 ajuntando todos os esclareci
mentos necessários.

§' 5°. Escripturar, segundo as iusrrucçóes e modelos dados
pelo director, todos os livros, mappas, folhas de pagamento c mais
papeis relativos á contabilidade e h cscripturação.

§ 6°. Colligir e archivar em bôa ordem todas as leis, decretos,
regulamentos 1 instrucções e portarias relativos á escola.

S 7°· Archivar e formar índice de toda a: correspondcncia re
cebida.

§ 8°. Encadernar por ordem chronologica e archivar as mi
nutas originaes do expediente.

DO PORTElRO·CONTIXUO

Art. 33~ Além da obrigação de abrir e fechar o estabelecimento
ás horas convenientes, competirá ao porteiro-continuo dar execução
a todas as ordens que receber do dírector da escola.

DA RENDA

Art. 34- Constituirá renda da escola °producto dos artefactos
que sahirem de suas officinas.

§ r>. Esta renda será arrecadada pelo dircctor da escola, que
com ella Tealizará a compra de materiaes necessários para os tra
balhos das oflicinas.
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~ 2,0. Semestralmente o dircctor daru balanço na receita c
despczu das offieinas c recolherá o saldo à Caixa Econornica ou
Collecroria Federal , para o destino consignado no artigo seguinte.

Art. 35. A renda liquida de cada officina será repartida em 15
quotas iguae~l das quaes, uma pertencerá ao director, quatro ao
respectivo mestre c 10 serão distribuiclas por todos os alumnos da
officina, em premies, conforme o adeantamento de cada um e res
pectiva aptidão.

Art. 36. Aos arteíactos das oflicinas, depois de acabados , os
mestr~,,; darão um preço de conformidade com a tabclla organizada
pelo director ,

Art. 37. Nenhum artefacto sahirá das officinas sem uma nota
de que conste o respectivo preço e o nome do alumno que o
tiver feito. Esta nota será assignada pelo mestre e pelo alumno e
archivada, para a devida conferencia.

DA ESCRIPTURAÇÁO

ArL 38. Haverá em cada escola os seguintes livros:
L Da matricula dos alumnos ,
Il . Da receita e despeza em que se mencionarão fi. quantia

consignada em lei do orçamento para as despezas da escola e a
renda das olficinas.

1II. Da despeza ,
IV. Do pessoal, do qual constará o vencimento que durante

um mez perceberem todos os funccionarios da escola.
V. Dos termos que mencionará o dia de posse dos emprega

dos, o registro de seus titulas de nomeação e as licenças obtidas.
VI. De attesdado dc frequencia dos empregados. do qual

constarão :J nome e emprego de cada um e as faltas mensaes, com
cansa justificada ou não.

VII. De entrada c sahida em que serão mencionados os tra
balhos de que for encarregada cada officina 1 o dia em que en
trarem para ella c aquelle em que forem entregues ao director 1 es
pecificando-sc nesse livro a quantidade e qualidade dos trabalhos.

VIII. Um livro de inventariov.em que serão mcncionados cs
pecificadamente todos os materiaes pertencentes á offícína, taes
como: mobilias , machínas, apparelhos , matéria prima, etc.

DOS EXAMES DAS EXPOSIÇÕES E DOS PRElItIOS

Art. 39. No fim de cada anuo lcctivo proceder-se-há aos exa
mes. dos alurnnos que tiverem frequentado os cursos' primaria c
de desenho, sendo para tal fim organizada uma mesa julgadora,
composta do director da escola, do professor da respectiva materia
e de outro profissional extranho á escola, convidado pelo director.



Art. 40, De accórdo com o jLl]~'a1llCllto proferido pela mesa
examinadora; serão' distribuidos aos alumnos premies constautes
de livros e medalhas de bronze ou .clc prata, conforme à gráo de
aproveitamento 'apresent.ado pelo alumno .

.Art.' 41. Haverá anuualmcntc lima exposição dos artefactos das
oíficinas da escola) para o julgamento do gráo de .adcantaincnto
dos.nlumnose distribuiçáodos premies a qne se refere o rirt , 34
destas iustruccôcs:

Art. 42. ' A commissãojulgadora, para a distribuição dos'pre
mios do artigo anterior. .será formada pclodirector da "escola,
mestre da respectiva officina co ius.pcctoí- agricola do districto;

l\.io de Janeiro} J5 de janeiro de H)Io.-RodollJ//b Nogúetra
da Rocha Miranda-.

DECRETO N, 7.764 - DE 23 DE])EZl,:;\nÜW 11).i: 1(]Ol)

O -Prcsidcnrc da República dos Estados Tnidos do Brazil,
attcndcndo ao que requereu a Companhia Brazildra de Lacticinios,
autorizada a íunccionar na Rcpublicn pelo decreto 11. 6.'777, ,de: ''f2
ele dezembro (11: 19:)7) e devidamente rcprcscntadàç dccrcta ': '

Artigo unico , Fica approvada a reforma 'do art , 4° dos esta
tutos da Companhia-Brazifcira de Lacticinios; elevando o scnca
pital social de no:): 0000 a I . '200:000$, de accórdo CQ111 a. resolução
votada em asscmbléa geral cxtraordinatin dos rcspcctivos accionistas
de ó de dezembro do corrente anuo, ficando, porém, a mesma com
panhia obrigada a cumprir as formalidades exigidas pelo art. 9'5 do
decreto 11. 434, de 4 de julho de rlk)!.

Rio de Janeiro) 2.') de dezembro de 19°9, ano da Iudcpcndcucin
e 21 0 ela Repu blica,

N lLU PU;.\~lL:'Í..

Ru.iolplzo _\()F!,'/lCir;l da Roch: viir.inda

AC1':\ ns hEU~lt() DA :\S'SE;,Uld:A (iE,H,AL EXTR:\ORDIX,\lUA J.::~( C()X-~

TIXUAÇ.\O DA DO DL\ '29 DE XOVE:'.lDRO DE 1901)

Aos seis dias do mel. de dezembro de 19°9, achando-se rc
unidosás :2 horas da tartc, no cscriptorioda compauhia. açcionistas
rcprcscmnndo 2.9[10 acçõcs, isto é, mais de dous terços' do.capital
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sO'..:ial 1 OSr. dirccror geral DL. Carlos Pereira de Sá Fortes abriu a
sessão, couvidand» 03 acciouistas Dr, Alvaro M. de Oliveira
.Castro c coroucl àlunocl de, Pontes Camara para sccretarios ,

O Sr. presidente declara que, uuo .tcndo sido possível cffe
dual' a reunião convocada para o dia 2 1 por auscncia dc accionistas
e11l11,UlllCrO sufficientc, convocou a presente reunião para hoje, afim
de se r<':301ver sobre os importantes assumptos discutidos na reunião
antcrior, dentre os quacs sobrcsahern os rc1ativos ao augmcnto dc'
capital social c ás operações Iinauceiras julgadas de convcnícncía
para ,o maior desenvolvimento da sociedade".

Concedida apalavra ao SI'. Dr. Americo Mv dc Oiivcira Castro,
membro relator da cornmissão nomeada para avaliar os bcns c di
reitos (ia companhia que justifiquem o augmcnto do seu capital 1 leu
aquellc senhor o segututc parecer:

« Os abaixo assignados, nomeados peja assembién geral extra
ordinária dos accionietas da Companhia Braziieira .dc Lacticinios ,
em sua reunião cffectuada em 29 de novembro proximo passado,
para avaliar os bens e direitos que devem contribuir para aügmel1to
do capital social, vcem na fôrma da lei trazer ao conhccimcnto du
asscmbiea o seu .laudo.

Preliminarmente, os louvados, ponderando que a acquisição
da marca de manteiga « F. Demagny » c· respectivospt'OCcssos de
fahricação c conservação. cedidos pelo ,scp proprictario SI. Louis
J)ÜPOllt R.' companhia, foi apenas objecto de um contraeto provisório
dependendo a sua acquisição definitiva de um novo. contracto con
firmando o primeiro" coutracto esse que, provavelmente-só será
assiguado no anuo vindouro, deixaram por este motivo de. avaliar
por quanto contribuiriam 03 bens e direitos representados peja
marca «F ..Demagnv ) e o respectivo processo de fabricação c con
scrvução para <lugmcllto do capital social.

Deixando de lado a niarcn ( P. Demaguy o , passaram os louva
dos a avaliar as importantes propriedades e niachinismos.adquiridos
pela companhia, a contar da sua reorganização.assim como os valio
sos melhoramentos introduzidos nas diversas fabricas da companhia.

Os louvados, tendo em conta as quantias cflectivamcntc cmprc
gadas !lcsta::; acquisiçóes c melhoramentos, consisteutes. princi
palrnente em obras feiras c ,nOV<1S installaçôes, segundo. 2C depre
hendc da cscripturação da companhia, e tomando ainda na devida
consideração o valor que industrialmente representam as acredi
tadas marcas de manteiga da companhia, são de parecer que estes
bens c direitos podem contribuir para augrnento do capital social
pelo valor 'de 400:000Sooo.

Por fim, desincumbindo-nos da ultinia missão que nos foi1

dada, 1cí'a11108 ao conhecimento da assemblcu que náo nos foi
Poder !'\Cculh'o - !'j)'j - \"01. I!.
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possível, devido tiestreiteza de tempo, discriminar os bens da compa
panhia para os fins previstos no art, 17 dos estatutos sociacs.

Rio de Janeiro, I de dezembro de I909._-Americo Mendes
de Oliveira Castro. - Manoel de Pontes Camara .~Francisco
Pinto da Fonseca Marques, )

Sujeito á discussão este parecer e ninguem sobre clle pedindo
a palavra, o Sr. presidente declara que vac sujeital-o á votação,
fazendo ver que a sua approvaçáo importa em elevação do capital
social a 1.200:0008000.

Posto a votos, é Q mesmo parecer unanimemente approvado.
Em seguida o Sr . coronel Manoel de Pontes Camara,

usando da palavra, apresenta a seguinte proposta:
( Proponho que das :2 .008 acções do valor nominal de 200$,

cada uma, que a Companhia Brazileira de Lacticinios vae emittir,
fiqucm 1.000 depositadas nos cofres da companhia, para satisfação
c preenchimento das clausulas do contracto com o Sr. L. Dupont
quando se tornar esse definitivo, e as 1.000 restantes para serem
rateadas proporcionalmente, como acçócs beneficiarias 1 aos accio
nistas, tendo igual destino as que sobrarem do referido pagamento
ao Sr. Dupont,»

Posta em discussão esta proposta, depois de sobre clla -discorrer
o 81'. Dr. Alvaro M. de Oliveira Castro, é a mesma sujeita a
votos e approvada

Finalmente o Sr. Luiz Presser, obtendo a palavra, leu a se
guinte proposta:

« Proponho que íique a dircctoria da Companhia Brazileira de
Lacticinios autorizada a contrahir um emprestimo até á somma de
I .000.000, emittindo para esse fim obrigações no valor nominal
de ecos a juros não cxcedentesde8 % annuaes e a typonão infe
rior a 90 % garantindo esse emprestimo com hypothcca dos bens
da companhia, para consolidação de seu passivo, obras novas]
installaçôcs de machinismos eacquisiçáo de contractos referentes ao
objectivo da socícdadc .»

Sujeita a discussão 'a presente proposta, sobre a mesma faz
considerações o Sr. Dr . Arrojado Lisboa demonstrando as van
tagens da operação projectada.

Ninguém mais pedindo a p,llayra; foi encerrada a discussão e,
posta a votos, foi a proposta unaunuemcutc approvada ,

::\ada mais havendo a tratar-se, o Sr. presidente, depois de
agradecer a presença dos accíonístas 1 levanta a sessão.

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de Igog'-cCarlos pereira de
Sá Fortes v-e-Alvaro Mendes de Oliveira Castro.-:-J.l1anoel de
Pontes Camara .- Herm. Stoltíí. 6; -COmp ..- Téi:te,ira-i3oYf.{es
8: Comp .-Miguel Arrojado Ribeiro Lisboa. -r-Alyaro Menaes
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de Oliveira Castro, por procuração do Dr. João 'Teixeira Soares.
-e-Dr , Antonio Mendes de Oliveira Castro Sobrinhov-s-Franciscn
Mendes de Oliveira Castro: -Octav~·o Mendes de Oliveira Castro,
porprocuração do Dr. Francisco Pinto da Fonseca Marques e de
D. Emiíia joanna da Fonseca l'vIarques.-j·f..'1noel de Pontes Ca
mara s-s-Raul Ferreira Leite c-s-Barão de Oliveira Castro c-:

Castro Silva e Comp.-Americo Mendes de Oliveira Castro, por
si e por procuração do commendadorThomaz Larangeira. -(;arlos
Pereira de Sá Fortes Junior .-I-1oracio Mendes de Oliveira Castro.

DECRETO N. 7,765 - DE 23 DE DEZEMBRO DE 1909

Approva u reforma dos estatutos ela Companhia Rcfinadurn Paulista

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a CompanhiaRefinadora Paulista, au
torizada a funccionar na Rcpublica pelos decretos ns , 6.480, de
16 de maio de 1907, e 7.246, de 24 de dezembro do 1908, e devi
damente representada) decreta:

Artigo unico. Fica approvada a reforma dos estatutos da
Companhia Refinadora Paulista, de accórdo com a resolução vo
tada enf assembléa geral extraordinaria dos respectivos accionistas
de 4 de dezembro do corrente auno, ficando, 'porém, a mesma com
panhia obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação
em vigor.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1909, 88' da Indepcn
dencia e 21' da República.

NILO PEÇAXJIA.

Rodolpho Noçueira da Rocha Miranda;

ACTA DA SEXTA :\SSE.\lBLÉA GERAL EX.TRAORDI~AIUA DA Cü.\lPANJlL\.
REFINADORA PAULISTA

Aos quatro dias do mez de dezembro de 1909, na sede da
companhia, alameda Barão do Rio-Branco n. 59, para onde foram
convocados os Srs. accionistas constantes do livro de presença 1

os Sr8. joaquim.Goulart Pimentel, gerente da companhia, declarou
quc.vstando presentes accionistas representando 3-500 acções, bem
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como os 81's. membros do conselho fiscal c conselho consultivo,
se podia constituir a assemblca geral, pelo que rogava aos pre
sentes para acclamarem o presidente da assembléaç convidando este
os seus auxiliares. Pelo. acciouista Sr. \V. S. Wilson foipro
posto c os demais acclamaram seu presidente o .Sr. E. 'IV ~,\Vy
sard, o qual, tomando assento 11() topo da mesa, convidou para seus
auxiliares o:> S1's. Felix Bandeira Junior c Pedro Morganti.

O Sr. presidente, dcpoi s de examinar o livro de presença, vc
rificou estarem presentes oito accionistus representando 350:0008
(trezentos c cincocnta contos de réis) de capital social c iustallou.a
assembléa convocada p:lra hojc : mandou 1cr a acta da SCSSrLO ante
rior, o edital de convocação de assembléa, o projecto de reforma
dos estatuto i c o parecer do conselho fiscal. A <teta ela asscmblca
anterior foi lida e approvadn sem dLSCllSSllO. O projecto de reforma
dos estatutos com o parecer do conselho hscal, (que com o edital
de convocação são adcante transcriptos) depois de lidos foram
p.::nto a voto~, digo foram ,p:)~t03 em discussãoeuglobadamentc e,
muguem pcdiudo.apalavrn, roram uuaunucmcu;cjpprov,~~t03. Cou
sultaudo o Sr. presidente ~03 accionistasprcseute's sobre ;l·,Gleiçrt.o
dos -directorcs creados p~là .nova reforma, a assembléa rmuifcsto u-'
se c, sob proposta do nccionistaSr. "VV. S. \Vilson,)icou'delib,Üaqq
que, na presente assernbléa, .sc. p.ocedcs ,c a eleiçfn duquellcs 'di;
rcctores. Annunciada a.eleição recolheram-se oito cedl11as .ql1e apn
radas deram (jscgllint.~ rC3uttalb ,) 1. sab ir: Para directóres: . lo';;
voto- p.U"<l o S~·. Joaquim Goulart Pimentel e 9.5 'para o SI:. Felix
Bandeira junior: p~.!o qUJ o. Sr. pre sideute declarou eleitos os
m~3nD3 senhores acuna mencionados. O Sr. presidente declarou
em scrruida que faria entrar 'desde fá em exccucãoa parte da reforma
d)3 e~LltLlt03 qlW não d8lJ811d.:: de approvação cio Governo Federal,
snbmcttcudo, entretanto, to.lu a refonna a C-.,S1) upprovação. 1)J
a:...: ,'lj:d J co:n a exposição teita, .tr<.lllSCr8Y':1ll-Se em seguida:

,1. Edirnldc convocic.io : C)l11p.lLlhia Rc'lna-lora Paulista. As~

~)::il11J~'~.1 i!:-':i"al cxtra-irdln'uia. 1):: ordem elo conselho consultivo
~,:1t)CJHvíd1~.b~··()1 8.1'3: accionistas p.ira. S...: reun'rcm ru séde da
comomhin ú a!ame:h B-lrfn do Rio Branco u . .sgJ ás '2 horas da.
tard'\l di) dia 4- lL~ d~lelll,bro futuro, utim ele tratar-se da rc
formi de alguns artigO-::i.d:.Bc3tatLlto3 da mesma compauhia, S.
Paulo; . 2,3 d:: lYJv;:.;\Ub~:o de I<}J;l: - 03 gerêntes, J. Goulir;
Pimentel - Peiro l'1)rt.d,~11l!i.

b·Projecto· de reforma dos estatutos da Comp.mhia Refinadora
Paulista. 8r5. accionista'3., A. expcrieucia tem demoustrado.a nc
cessidade da reforma .de diversos artig.n.:; .doi nosso? e:statut.o~,·a,
qual-por nós orgunizada foi submettida aojuizo do conselho fiscal
c,' com o parecer deste, é ag:orasubmcttida Ú V03S:l aprecíação..»
voto, como segue:
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Art. 10;'Snbstitua .c rcdija-sc assim:

A Companhia Rcfiuadora Paulista será regida pelos 'presentes
estatutos e legislação relativa ás sociedades anonymas.

Arts. 2° e'3°. 'C01110 estão:
Art. 4'. Redija-se assim :
A duraçãO 'da companhia será de io annos, contados. desde a

sua 'constiiuiçâo ciefinitiva e prorogavcl, tI vontade dos acciouistas
c dê' accordo com:' a lei. .

C.,PITPLO u
C;\PLTALE St :\- ]ll\'tSÃO

Art. 5". O eapital social e de 3.s'''ooo~ e representado -por
3.5°0 acçõcs nominativas de 100:-; cada uma ~ _Este -capital poderá,
ss;r elevado a.50o:000:) desde que oexijam o. desenvolvinicnto.e
conveniencia do negocio, com parecer do cousclho fiscal, indepcn..
dente' de nova e especial autorização.

Paragrapho unico . A transtercncía de acçôes só" poderá .scr
realizada 'poi termos nos livros da 'companhia.

Sllpprimam-se os s§ 1° a 4° do presente artigo.
Arts. 6° e 7°. Supprimidos.
Art. 8°. Mautenha-secom a numeracão de 6.
Art. 9". Idem como acima ditei de?"
Art. 10. Idem como acima dito de 8.

CAPTTULO ru

ArL I I. Coma numeração de 9'\ redija-sc assim : A com-pa
nhia será administrada cm commum por dons directorcs (resol-.
vendo o 'conselho ·fiscal quacsqucr duvidasedivergeucias que entre,
clles se 'agitem) eleitos em ussembléa gere1!, com mandato por:
uuuos e seusrnembrcs poderãoser reeleitos.

Aú. t c . Supprimido por ter sino a suamateria' incluida. uo.
artigo antecedente.

Art. 13. Com a uumeração de to, rcdija-se-nssim : Será de
5~ acçóes, 'pí'oprias (in a-lheias, a caução legal de cada directorc
subsistirá até serem liquidadas -as contas dc sua gestão.

·,Art. r"4; Com <i l1lÜ11CraÇrlO 'de 1r, redija-se 'como segue:
Cadaumdos directoressubstituirá o outro, quando ausente. ~ l°.
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Tendo de occorrer a ausencia de ambos os directores eleitos, a ad
ministracão da companhia será exercida provisoriamente por uma
ou mais pessoas (accionistas ou não) escolhidas pelos directores e o
conselho fiscal. § 2°. A dircctoria pro visaria agirá por conta c
responsabilidade dos directores eleitos.

Art. 15. Com a numeração de 12, ficará assim redigido: Com
pete aos directores conjunctarneute : Administrar, dirigir e resolver
todos os negocias da companhia, de accôrdo com as necessidades
desta e com o direito vigente. § I. o Como no § 3° do presente
art. I;). § 2. ° Idem corno acima dito 5° idem dito. § ::;0. Idem
acima dito 6° idem dito § 4. o Idem como acima dito 7° idem dito.
§ 5°. Idem acima dito 9° idem dito, lettra A. § 6°. Idem acima
dito 9° idem, lettra B. § 7°. Idem como acima dito 9° idem dito,
lettra C. § 8'. Idem acima dito 9' idem dito lcttra D.

Arts. ]6 a ]9. Supprimam-se ,
Art. 20. Com a _numeração de 13, redija-se assim: Dos

lucros liquidas verificados no fim de cada anno, serão deduzidas as
quotas de 10 % para um íundo de depreciação e o-que tiver de ser
levado a fundo de reserva, e mais a de 18% como remuneração
aos directores da companhia.

Paragrapho unico. Os directores, além da parte dos lucros,
retirarão mensalmente 1:000$ cada um, pro labore, que serão es~

cripturados cnl despezas g~raes.

CAPITULO IY

no CO"\SELHO FISCAL

Art. 21. Com a numeração de 14, redija-se assim: O conselho
fiscal, cujo mandato durará um anno, será composto de tres mem
bros c igual numero de; aliás, será composto de tres membros cfle
ctivos e igual numero de suppleutes, accionistas ou não, eleitos pela
assembléa geral e na fórma da lei.

Art. 22. Com a numeração de 15, nestes termos: Ao conselho
fiscal, além de todas as attribuiçães que lhe são conferidas por lei,
compete: a) decidir e desempatar quaesquer duvidas e divergeucias
que se agitarem entre os dírectores eleitos sobre quaesq.uer nes-0cios
da comp~uhia (art. 9°) ; b) prover a substituição provisória destes,
quando simultaneamente se ausentarem.

Arts. 23 a 25. Ficam supprimídos.
Art. 26. Com a numeração de 16, mantenha-se como nos es

tatutos ora em reforma.
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CAPITULO V

DAS ASSE;\lBLÉAS GERAES

Art. 27. Com a numeração de 17, nestes termos: A'assemblén
geral é a reunião dos accionistas da companhia convocada pela
forma e condicões determinadas na lei e nestes estatutos.

Art. 28. Com a numeração de 18: As convocações serão feitas
para as reuniões ordinarías, quinze dias pelo menos, e para a extra
ordinaria com antecedencia de tres a cinco dias.

Paragrapho unico . Nas assembléas cada accionista terá um
voto por cada grupo de io acções que possuir, até cinco votes, ma
ximo de votos possível a qualquer accionista ,

Art. 29. Com a numeração de 19: A assembléa ordinaria para
prestação de contas terá Jogar até o dia 31 de março e as cxtraordi
narias sempre que forem convocadas. Nas ordinarias, além de
prestação c tomada de contas, poder-se ha deliberar e resolver todo
c.qualquer assumpto para o qual a lei não exija convocação espe
cial .

§ I". Além do quc lhe é attribuido por lei, a assembléa geral
dos accionistas é o supremo poder da companhia e, como tal, po
derá deliberar, resolver e determinar tudo quanto não fór por lei
prohibido.

§ '\io • As assembléas geraes serão presididas pelo director de
mais idade com os secretarias de sua escolha.

CAPITULO VI

DOS LUCROS. DIVIDENDOS E FU"'DO DE RESERVA

Art. 32. Com a numeração de 20: No fim de cada anno socia
que termina em 31 de dezembro, procedcr-se-ha ao balanço c dos
lucros liquidas verificados, depois de retirada a parte que cabe aos
directores (art. 'o actual), deduzir-se-ha uma parte a juizo dos
mesmos para fundo de reserva e do restante far-se-ha o dividendo
a03 accionistas (art , 12, § 60 ) .

Art. 3:) c seus paragraphos, com a numeração de 21, mante
nha-se, bem como os arts. 34 a 36 - com a numeração de 22,23 e
24, respectivamente.

CAPITULO VII

Art. 37. Com a numeração de 25 e seus paragraphos, mante
nha-se.

Art. 38. Com a numeração de 26, mantenha-se.
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CAPITULO vut

Art. 39. Com a numcraçáo de 27j mantenha-se.
Arts. 4() e 41) suppnmam-sc.
S. Paulo~4-de dezembro de 1909.-'-Os gerentes: [oaquin:

Goulart Pimentel.-Pedro Morsianti, E por nada mais haver a de
liberar mandou o SI". presidente lavrar a presente acta que foi lida
é approvada pela assemblóa c vac assignada pela mesa e accionistas
presentes commígo Félix Bandeira Junior, secretario) que a redigi c
eserivi. S. Paulo, 4 de dezembro de Igog.-F:d. TV. lVysard, pre
sidente.-F. Bandeira junior, 1" secrctario.-Goul.1rl Pimentel
& Comp. ~Por procuraçüo de D. Orlinda A. Sautos Bandeira, F.
Bandeira Junior. Em additamento.-Pareccr do conselho fi-cal
sobre a reforma dos estatutos e que foi omittido .da transcripção
acima. Tendo examinado a proposta da directoria desta companhia
para a reforma dos seus estatutos, entendemos que ella deve ser üp
provada no interesse de sim plitícar o mecanismo dos mesmos quc 1 to
lerados no principio de sua organização c cxístencia, -impôe-se hoje
áreforma, pelas condições dn-actualidade. S. Paulo; 4 de dezembro
de 1<)09.-0s membros do conselho fiscal: Francisco Cuoco,,---l?o
dolfo L:respi.-L. Lins de Vasconcellos [unior, S. Paulo, 4 de
dezembro de 1909.-Fdliard W. Wrsard, prcsidentev--c/"; Bem
dcira Junior) secrctario.-Goulart Pimentel & Comp."---Por pro
cu ração de D. Orlinda A. Santos Bandeira, F. Bandeira Junior.
- W. 8. vVilson.-Por procuração de D.' BeHa Wilson, lJ7. 8.
lVilson.-Por procuração de L. Ilcatrice Wysard, Ed, VV. lVy
s.1rd.-JVicola Puglisi Carbone .-l?. Crcspi-c-Tmnciscó Cuoco.
-Pedro Moroanti ..'

Visto. Jl1l1La vommcrcial do Estado de S. F\HJlo, 17 de.de
zembro de ]()'1g:- O secretario, I A. de Andrade,

('crtidôi>

Certifico que a Companhia Refinadora Paulista, com sede nesta
praca, archivou nesta repartição,: sob o ~L I. 152, por despacho da
·iÚut~ em sessão de hoje, a certidão da àcta 'da assembléa geral ex
'iraordinaria de seus accionistas, realizada- C111 4 de dezembro cor
rente, em-que foram reformados alguns artigos de seus estatlltosjdo
que dou te. Secretaria da Junta Commercial do Estado de S, Paulo,
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17 de dezembro de 19(><). Eu, Aristides de Oliveira, amanuense d?
Secretaria da junta, a escrevi) conferi c assigno.-Aristt'des de (tlí
vcir«, Eu, j. A. de Andrade, secretario' da Junta Cornmcrcial, a
subscrevi, conferi c assj-gl1o.~J. -I. de Andrade.

(Estava o sello da. junta e lima estampilha cstadoal no valor de
2()() réis, devidamente inutilizada.}

\"isto, esta conformeo orh:6n.81.~O nmanucnse da Tunta! Aris~
l i.ies de O/!J'Cirvl.' ,

DECR E TO N. 7.766 - DE 2;) DE DEzE)lnnO DE '9°9

.'\:lHC ao :\lini:-;tcrioda Agrteuuura, lndllsil-iü c Commcrcío o credito cspcc!at etc
9J:3,)'jSGCq, pnru cccorrcr as ocspeaas com o pessoa'[ li ma\cri:'l't da Dtrcctorfn
lk:\Idcorolog-ia c Asrrononuc c scccão de plll)[iL,lÇ(~CS ti uiblinthccu. crcadjlS

pelos dCCI.,('t!lS ns. 7,("~ -c·, ,('73, de '18 de novembro de lI)'l')

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando.da autorização que lhe confere o art. .soda lei 11. I .l\j6, de
29 de .dczembro de rçoóc tcudo onvldo o Tribunal de Contas na
fórma'do art. 70 § 5° do respectivo regulamento, resolve abrir-ao
Ministério ,da Agricultura, 'Indl1stria cCommcrcioo credito especial
de, 95: 396s664, para occorrer ásdespezas como pessoal 'e material
da Directoria de Meteorologia, Astronomia e seccão de' publicações
e bibliotheca, creadas pelos decretosns. 7.67287.613, de 18 de
novembro.do corrente anuo, a:'81111 ,distribuído:

Para a Directoria de Meteorologia e Astrofiomia :

Pessoal, dc accórdo C0111 o decreto n. 7.67i;'cle 18
de novembro, compreheudendo o pessoal da-s
estações meteorologicas e pluviomctricas que
passaram do Ministerio daMarinha para o da
Agricultura, sendo este último a contar de I

de outubro do corrente anuo . 30:6C)080OO
Para despezas de material c0111prehencl~n~oaacquí

sição de instrumentos,'. reparo, )10 ediíicio,
diarias e outras despczas imprevistas. 18:6408000
Para a secção depublicações e bibliotheca

Pessoal, de accórdo com o decreto Ir. 7.673, de 113
de novembro proximo passado. ;):OOOSO()O
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Material para despezas de installação, acquisição de
livros e o mais que for necessário ao serviço. 43:0668664

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 19°9,88" da Independeneia
e 21' da República.

NILO PEÇANIIA.

Rodolpho Nogueira da Rocha Miran d.i,

DECRETO N. 7.767 - DE 24 DE Di',zE'IntW DE 1909

Abre ao Ministcno da justiça e Negócios Intcrioros , por conta do cxcrctcto de lQO<),

o credito especial de 1.'j():O()~)S destinado oiacquístção da fazenda do Engenho
Novo, em .lacnrépaguü, no nístucto Federal, e outras dcspcaas COIll a rc

moção das colonins ele ancnados ela ilha do Oovcmndor

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo n , IV do art, 3" da lei
li. 2.°50, de 31 de dezembro de 1908, e ouvido, o Tribunal de
Contas, nos termos do art. 70, § 5° do regulamento approvado
pelo deereto n. 2.4°9, de 23 de dezembro de 1896, resolve abrir
ao Miuisterío da Justiça e Negocias Interiores, por conta do exer
cicio de 1909,~0 credito especial de 150:000$ para oecorrer ás des
pezas COm a remoção das colonias de alienados da ilha do Governador
para a fazenda do Engenho Novo, em jacarépaguá, e acquisição da
mesma fazenda.

Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1909, 88' da Independencia
e 21' da Rcpublica ,

NILO PEÇANIIA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira,

DECRETO N. 7.768 - D8 29 DE DEzrmBRo D8 1909

Abre ao Aünistcric da justiça e Ncg'ocios Interiores o crcdrtc especial de 2:'225$,.

p.u'n pag,tll1cnto de ajudas de custo e de subslcos que deixou de receber (l

almirante Custouío José de Mello

O Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas nos termos do art. 7°, ~ 5° do
r'2g111al11~L1to approvado p210 decreto n. 2.4°9, de, 23 de dezembro
de r8ç6, resolve á vista do art. 8° da lei n. I .841, de 31 de dezembro
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de 1907, revigorado pelo-art. 60 da lei n. 2.0;:)0 , de gr de dazembro
de 1908, abrir ao Ministerio da Justiça c Negocias Interiores o
credito especial de 2:225S, para pagamento das ajudas de custo de
1890, e 1891, e dos subsidias, relativos ao periodo de 16de outubro
a 3 de novembro desse ultimo annoque deixou de receber o almirante
Custodio José de Mello, como deputado tedera! pelo Estado da
Bahia.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1909, 88' da Independeucia
'.: ZI' da Republica.

NILO PEÇANIIA.

Esmeraldino Olrmpio de Torres Bandeira,

DECRETO N. 7.769-DE 30 DE DEZErtiBRO DE 1909

Abre ao Ministcrio du Guerra o credito de 15:1:,334$608, supplcmcntar ú verba ',::;'\
n. 26, do art. 12da lei n . a.ogo de :\1 de dezembro de 1908

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando 'da autorização que lhe confere o decreto n. 2.212, desta
data, resolve abrir ao Ministério da Guerra O credite) de .....
154:334$608, supplementar á verba 15", n. 26, do art. 12 da lei
n. 2.050 de 31 de dezembro de 1908.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1909, 88' da Indcpendencia
e 21' da Repubhca.

N ILQ PEÇANHA .

.f. B. Bormann .

DECRETO N. 7.77° - DE 30 DE DEZE'iBno DE 1909

Abre ao Míntstcr!o da Justiça c Negocies Interiores crcctítoe, na ímportanctc total

de r.648: 502,$67 I , supplcmcntarcs Ú~ verbas '3, I,::; e 38 do art. c» da lei ele
orçamento do exercido de H)CX)

O Presidente da República dos Estados Unidos do Drazil
usando da autorização concedida pelo art. 2', n. 'XXIII ela lei
n. "".035, de 29 de dezembro de 1908, e ouvido o Tribunal de
Contas, nos termos do art. 70, §§ 5', do regulamento approvado
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pelo decreto li. 2. 4°9, de 2,'3 de dezembro de 1B96i resolve abrir
ao Ministcrio da Justiça e Nezocios Interiores credites supplcmen
tares na importaucia total det\ .648: .102$67 r, para supprir a defi
cicncia da arrecadação dos impostos de indllstrias c proíiesôcs e de
transmissão de propriedade, no exercício corrente, sendo: 108s Ú
verba u. 13; 1.495:9078169 á de n. 15; e 152:487S502 á de n. 3[\;
de accórdo com a demonstração junta,

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de lC)09, 88') da Independencia
e :.n°da Rcpuhlica.

N [LO PEÇ'AXIT A .

Esmcrií-iino nly mpio de Torrcs Bandcira.,

Demonstr-ação dos creditos supplementar'es na impor-tancin total
de 1.643:'502$671, a que se refere o decreto n. 7.770,de
30 de dezembro de 1909

JUS'nçA DO nrSTRICTO
FEDERAT,

Juizes de direito

Consumo d'agua .... , .•• . . • , .

15 - POUCIA no mSTIUCTO
FEDERAL

Repartição da Policia

Objectos de expediente, livros,
assignaturas elejornacs, etc.

Acquisiçãoe concerto de moveis
Illumínação o ••• , ••••••• , , •••

Linhas telcgraphicas ou tclepho-
uicas , , , .

Padiolas, camisolas, camas, col
chócs, travesseiros) etc ...

Armamento, cartuchos, cintu-
róes, ctc.. , .

Para sustento dos presos do De-
posito da Policia .. '0.0 " •••

Material para o gabinete de idcu-
tificacáo e esratistica .

Para custeio e combustivcl das
lauchas. . '.. O". o

26:4008000
3:o00S000

2o:6ookooo

6:oooso00

5:0 0 0 ;';00 0

;1:000;'-:00.0

20:;;00$000
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Colonia Correcional dos Deus
Rios

Forragem, ferragem, arreia-
monto, etc .

Escola Correccional Quin.::.e de
NO/lembro

Alimentação, medicamentos, di,·
ctas, etc , .. , .. , , , .

Objectos de expediente, etc .
llluminação , , , ..
Ferramenta, sua conservação,

etc.. , : . , , . , .... , . , , ' ...
Camas, colchões) travcssciros,

etc.... , , . , , . , . , .... , , ..
Forragem, ferragem, arreia

mcnto, etc... ,., .... ,.,'

Casa de Dctencã o

Sustento, custeio, vestuario etc,
Objectos de expediente, livros,

iornaes, etc ... " .. , " .. '
Contribuicão á Casa de Cor-

rccção, etc, .. o ,

Forragem, ferragem, arreia
111C11to etc... , .. , . , ... , ..

Conservação do edifício c di
versos concertos, .. , ... , .

Para custeio do deposito de 1l1C~

norcs.. , , '.' , . , _.
Consumo d'agua.. , , . , .. ,

FOJ\.~ Policial do Dislriclo
Fdcnl

Remonta de animaes ... , , ....
Acqnisiçáo e concerto de arma

menta, corrciame, arreia-
mcnto etc. , " . .

:2:000S0:JO
:2:0=>0$0:")0

7:5°°8000

4: 0 0080 00

3:000 80 00

1:500$00 0

49: 0 008000

1:5758000

6: ~)ooS(Joo

7:500~OOO

3:000S000

S:500:jUUU
1 : 26(1;>( JUO

37:5u O::,W O
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Medicamentos) instrumentos ci-
rurglcos, etc .

Illuminação dos ql.1arteis, entcr-
marias, etc .

Conservação, mudança e assig
natura de linhas telepho-
nicas .

Taxa de esgoto dos quartcis .
Imposto á Municipalidade para

remoção do lixo dos quar-
reis.. ' .

Expediente, publicações, livros,
etc.........•..•.......

Consumo de aglla no quartel
central, etc .

Construcção de baias c reforma
das existentes..•..... ".•

Conservacão c pintura dos quar-
teis. : .•. " .- .

Continuacãodas obras .
Para installacão de caixas de

avisas policiaes .

38 - CORPO DE Um1DElROS

Forragem, ferragem, arreia
mentos, etc............•

Para reparo, conservação e ac
quisiçáo de material. , ....

Conservação do quartel, esta
çóes, liuhas telegraphicas e
telephonicas, etc. . .

Ferramenta e materia prima para
as officinas .

Consumo d'agua .

14: 00 0$000

50:0008000

7:.:500$000
500$000

:2:oooBooo

12:3748829

6:000$000

21 :OOO~OOO

2S: oooxooo
814:177$0 25

:200:0008000

15:400.')652

25:000:::;000
1:&)0$000 1$2:487$5° 2

1.64iJ:502$6{1

Primeira Secção da Dircctoria da Contabilidade da Secretaria
da Justiça e Negocies Interiores, 2\ de dezembro de 1909.- Car
valho de Souza, \ o oflicial - Rodrigues Barbosa, dírector da
secção. - J. Bordini, dircctor geral.
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DECRETO N. 7.771-llE 30 DE DEZE,"""O DE 1909

Trunsfcrc ao "I.[oyd Hruzt'circ- os contrnctos celebrados em virtude dos dccrcto s

IIs. 5.9~)3, ele 33 ele fevereiro de J()O~), (l.l ro, de 21 de agosto de 19~ó, e 7.061 de
ó de ag-osto de Hp:J, entre o então Mínísrcr!o da Indusuía , Viação e Obras
Publicn e a firma .\lo Buarquc «. Comp.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, Ú
vista do que requereu a firma M. Buarque & Comp , decreta:

Artigo unico, Ficam transferidos á Sociedade Anonyma «LJoyd
Brazileiro» os contractos celebrados em virtude dos decretos
ns. 5'903, de 23 de fevereiro de 1906, 6.]]6 de 21 de agosto de
1906, c 7.061 de 6 de agosto de 1908, entre o então Ministério ela
Indústria, Viação e Obras Publicas e a firma .M. Buarque & Comp.,
para tomar a si a execução dos serviços de que trataram os mesmos
decretos.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1909, 88' da Indcpendencia
21' (ta Republica.

NILO l--'EÇANIIA.

Francisco Sá.

DECRETO N. 7.772 - DE 30 Im DEZE,mIW DE 1909

Concede à Sociedade Anonyma <' Lloyd nrazucíro» a prorogacno ele prazo por

mats seis annos dos contractos celebrados, em virtude dos decretos 118. 5'()O3,
de 33 de fevereiro de IÇlO(J c 6. IlÓ, de ar de agosto de 19':iJ

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Sociedade Anonyma ( Lloyd Brazi
loiro. e usando da autorização conferida pela lei Il. 2.050, de 31 de
dezembro dCI908. art. 16. n. XLV, decreta:

Artigo unico. Fica concedida á Sociedade Anon-yma «Lloyd
Brazileiro. a prorogação ele prazo, por mais seis annos, dos con
tractos celebrados por força dos decretos ns. 5.903, de 23 de feve
reiro de 1906, e6.116, de 21 de agosto de 1906, mediante as
clausulas que com este baixam, assignadas pelo ministro e secre
tario de Estado da Viação e Obras Publicas.

Rio de .Janc~ro, 30 de dezembro de 1909, 88" da Independeneia
e 21' da República.

N ILO PE~'ANJ[A.

Francisco Sá.



Clo'usulr,s i7'J 'lua se refere o decreto n, 7.772, c1e;;ttl, dd,(',

1\ Sociedade Anonyma Lloyd Brazik~~'O ocriga-sc a manter,
com sedena Capital lcdcral, pelo prazo ,de 16 anU03, contados ele
31 'de' março xio anuo de 19°6 , um serviço de .navcgnção mnri
tima .e fluvial para ,o 'transporte de ,passageiros, mercadorias, baga
gcns, encommeudas, valores, malas do Correio e auimaes. entre os
por~os da Republica e entre estesc os de Moutevídéo, Buenos Aires,
Assumpçâo, New York e outros, ficando estabelecidas as seguintes
linhas e' via~'ens :

L· Linha do. UNte -(-entre Rio de Janeiro e Mauáos ,l- ':::5c1'ao
feitas annu almente 88 viagens redondas entre o:~ portos do Rio de
Janeiro c Manáos, sendo:

52 viagens, .com partidas scmanaes, com escalas por Victoria ,
Bahia, Maceió, Recife, Cabcdello, Natal, Fortaleza, Tutoya, Mara
nháo, Belém) Santarém, Obidos, Pariutiua, e Itacoatiara ;

36 viagens, com partidas de !O em 10 dias, com escalas por
Bahia, Recife, Fortaleza e Belém.

o. Linha do sul (eutre Rio de janeiro e Buenos Aires)
Seda feitas annualmeute çó viagens redonda? entre os portos do
Rio de' Janeiro e Buenos Aires e Rio 'de Janeiro e Rio Grande)
sendo:

52 viagens, com partidas sernauacs, com .cscalas por Santos,
Paranaguà, Antonina, S. Francisco, Itajnhy.;Floriallopolis, Rio
Grande, Pelotas, Porto Alegre c Montevi.léo;

:::q viagens) com partldas quiuzenaes, dircctameutc ao 1\ in
Grande.

3. :Linha Americana (entre-Santo:;" c N~\Y' York ) ~- Será feita
uma viagem redonda mensal entre 03 Portos de Santos c New Yorlc,
com escalas pelo Rio "de janeiro, Bahia, Recife, Fortaleza, Pará) c
Barbados. . .

4. Linha de Sorgipe (entre Rio de Janeiro e Penedo I.- SerilO
feitas duas 'Vi,lgclls redondas mensacs entre os portos daRia de
Janeiro' c Penedo, com escalas pelos de Cnruvellas, Bahia, Estancia,
Aracaju e VillaNova .

5 .. Linha de Santa Cntlmriua cntre H.iOClC Janeiro c Laguna)
- Serão feitas duas viagens redondas 'mensaes, com escalas por
Parauaguá, S. Francisco, Itajahy, c Florianópolis. .

6. LinhadeS. Pauloentre Rio de Janeiro e iguape - Scrao
feitas duas viagens redondas J11121l<:acs, com escalas por Santos c
Cnnanéa:
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7. Linha de S. Matheus .entrc Rio ele Janeiro e S. Matheus
Serão feitas duas viagens redondas mensacs entre os portos do Rio
de Jaueiro e S. Matheus com escalas pelos ele Cabo Frio, Itapc
mirim, Piurna, Bcneventc , (~l1arapary, Victoria e Caravellas (em
uma viagem).

3. Linha Rio Grande - Porto Alcgr« (entre J{io Grande.e
Porto Aleg're ) - Serão feitas annunlmcnte 76 viagens redondas,
C0111 partidas semanaes , entre os portos do Rio Grande e Porto"
Alegre com escala pelo de Pelotas, em correspondcncia com. a
linha 2.

9. Linha ele Corumbá (entre Montcvidéo e Corumbá) - Serão
feitas duas viagens redondas mcusacs entre os portos de Montevidêo
e Corumbá, com escalas pelos de Buenos Aires, Rozario, Paraná,
Corrientes, Assumpçâo, Apa, Porto Mnrtinho, Forte de Coimbra c
outros em que o Governo convenha.

10. Linha ele Cuyabá (entre Corumbá e Cuyabú) - Serão
feitas duas viagens rcdoudas mensacs em corrcspondencia C0111 as
da linha de Corumbá entre os portos ele Corumbá e ele Cuyabá,
com as escalas que forem convenientes.

LINIlAS P,\HA,O SERVIÇO])E CAHnAS

lj., Linha Norte-Sul (entre o Pará e Rio Grande elo SuI)
Serão feitas annualrnentc ::q viagens redondas entre os portos de
P01:tO Alegrc e Belém, servindo os portos intermcdiarios, segundo
as convenicncias cornmerciaes.

rs . Linha Americana (entre Rio ele Janeiro e Ncw York)~·

Será feita uma viagem redonda mensal entre os portos do Rio de
Janeiro e New York, com escalas pelos portos de Víctoria, Bahia,
Maceió , Recife, Cabedello, Natal, Fortaleza, Maranhão, Belém e
Barbados.

13. Linha, de :\Iatto nrosso;(clltre Montcvideo c Corumbàr-«
Serão feitas annualmcute 2..j. viagens redondas entre os portos de
Montevidéo e Corumbá, COlll as escalas convenientes.

De Corumbá a Cuyabá serão feitas annnalmente 12 viagens rc
dondas, com chatas rebocadas comas escalas convenientes.

Fica entendido que a concessionaria, mediante prévio uccordo
com o ministro da Viação e Obras .publicas, poderá estabelecer
outras linhas de navcgaçâo bem como fazernas suprameucionadas
maior numero de viagens, C·deescatas..sem que esses novos serviços
lhe deem direito. a maior remuneração do que a estipuladano seu
coutracto ,

As escalas em portos estrangeiros poderão ser modificadas ou
supprimidas pelo Governo.

Poder Executivo -- I')"X) - \'01. Jl i'::!
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Il

Alem das viagens ordiuarias constante::; da clausula I, a con
cessionaria fornecerá vapores extraordinarios para o transporte de
mercadorias de quaesquer portos, desde que a requisição lhe tenha
sido fcitn com antccedencia de IO dias, pelo menos, c os navios or
dinarios não possaureffectuar o transporte.

III

A coucesstonana obriga-se a fazer em seus vapores de carga o
transporte de inflarnmaveis e explosivos.

IV

o numero de embarcações ordinarias, de salva-vidas e de cintas
de salvação, a quantidade de sobresalentes e de aprestos indispen
saveis ao serviço nautico, bem como os objectos destinados ao uso
dos passageiros serão fixados em tabella especial, organizada pela
concessionaria e sub:nettida á approvaçáo do ministro da Viação e
Obras Publicas.

V

Alem das vistorias regulamentares; GCill11 os vapores da C011
cessionaria sujeitos áquellas que forem julgadas indispensáveis pelo
inspector geral de navegação.

VI

Os vapores dá coucessionaria gozarão de todos os privilegias
c vantagens de paquetes, não ficando, porém, isentos das disposi
ções dos regulamentos applicaveis ao serviço de navegação a que
se destinam.

VII

Sendo estes vapores considerados reserva da marinha de guerra,
usarão o distinctivo marcado pelo ministro da Marinha, obrigando
se a concessionária a concorrer com os dados e observações rela
tivos á navegação e á meteorologia que possam interessar ás re
partições da Carta Maritima, de Meteorologia e ao Observatorio
Astronomico .
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VUI

N OS paquetes de passageiros, de deslocamento SlI pcrior a 5.uOO
toneladas) será installado o serviço de telcgraphia sem fio.

IX

A coucessionaria organizará um serviço medico sauitario, de
accordo com o regulamento approvado pelo Ministerio da Justiça
c Negocies Interiores) á requisição do Ministerio da Viação e Obras
Publicas.

X

A coucessionaria apresentará a tabella do pessoal de cada vapor
ao Ministério da Viação e Obras Publicas) o qual ouvido o inspector
geral da navegação, a enviará ao ministro da Marinha para a sua
decisão. Essas tabellas, lima vez approvadas, só poderão ser al
teradas precedendo annuencia desses ministerios.

XI

pbriga:-se a conccssiouaria a facilitar, quanto possivel, a pra
tica em seus navios aos alurnnos de escolas naciouacs de pilotagem
e de machiuas e a manter, gratuitamente, em um dos 8CUS vapores
de carga, urna ,e;;:::co]a de pilotos, organizada segundo o modelo de
i dcnticas de companhias estrangeiras de navegação.

XII

Observadas as seguintes estipulações:

a) os preços de transporte de mercadoria", scra«, em média,
de 20 % menores que os da tabeila actnal:

b)os gcueros de producção nacional, tomo sejam: assucar
bruto ou crystal, algodão em rama, café, rnattc, xarque, madeiras
e cereaes terão o abatimento de 40 % sobre os preços da tabella
actual, quando exportados pelos portos dos Estado?' productores;

c) as tarifas actuaes para passageiros não poderão ser augmell
tadas;

d) os preços das passagens c' dos frete-s seráo cobrados em
moeda nacional, quando entre portos brazileiros, c em ouro nos
demais casos.



A conccssionariaapresentará, dentro do prazo de 30 dias) cou
tado da data da assiguatura do contracto, ao ministro da Viação
c Obras Publicas as novas taritas sobre a base de tonelada metrica.

Tambem dentro do prazo de 30 dias apreseutará tabcllas fi
xando para cada linha os dias de partida e chegnda dos paquetes,
a demora nos portos, o prazo da viagem c as demais condições at
tinentes á regularidade do ecrvico ,

As tarifas e horários actualmcutc em vigor subsistirão somente
durante o prazo estabelecido para as alteraçóes acima determinadas,
vigorando as novas desde a data de sua approvação.

XJ[[

Cabe ao :\linbtcrioda Víac.io c Obras Publicas proceder de
dons em dons an110S Ú revisão de que trata a clausula XlI, ouvida
a concessionaria ,

Em caso de dcsaccordo será o assull1pto resolvido por arbitra
mento, de conformidade com as regras da clausula XLIV.

Na hypothesc, porém de calamidade publica, póde o ministro
da Viação e, Obras Publicas, em qualquer tempo e independente
de accórdo, determinar asrucccssarias reducçóes nos preços dos
transportes, quer de passageiros, quer de cargas.

XIV

A conccssionaria se obriga a estabelecer para o assucar, al
godáo, café, matte, xarquc, cercaes, fumo, cacáo, borracha e
couro.. despachos comfretes a pagar para os grandes mercados COI1
snmidorcs nacionacs ou estrangeiros.

XV

A couccssiouaria se obrig-a a promover o, estabelecimento de
trateg'o mutuo com <18 emprezas de navegação transatlantica que
servem o Brazil, pelos seus principaes portos, c com as' estradas
de ..ferro q uc venhamter a portos servidos pela coucessionaria,
acautelados 03 interesses Iiscacs, na conformidade do que fúr es
rabclccido pelo Ministerio da Fazenda.

Para as' relacóes de trafego 1111.11'UO com asempl:'e'zas de nave
gaçáo para o exterior estabelecerá a concessionaria tarifas em auto,
nas quaes todas as mercadorias serão agrupadas em 1.1111 numero
limitado' de classes, scudo os fretes máximos para cada classe de
terminados de accórdo com o vàlor mcdio da unidade do producto
e elo serviço de transporte a prestar.
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XVI

A coucess.onaria terá prctcrcucia; em igualdade de. coudiçóes.
p1;J.ra o transporte em seus "'i"apore~ de tropas-e immigrantes, cargas
e passageiros do Governo Federal.

XVII

A concessionaria obriga-se a fazer e~n seus vapores, nas linhas
marítimas, os transportes do Governo Federal ou do dos Estados
sobre-a base das tabellas até agora em vigor c com os mesmos
.abatunentos, de 50 % para a força publica ou escolta conduzindo
presos e de 30 o para qualquer outro transporte.

XVIII

A 'concessionatia obriga-se a transportar gratuitamente em
seus vapores:

r-, o inspector geral da navegação e os demais fiscaes, dentro
das respectivas zonas, quando viajarem em serviço;

2°, um passageiro de ré e outro de próa, em cada vapor e
viag~m, -que forem designados pelo ministro da Viação e Obras
Pubhcas;

3°, os empregados da ,Reparticão dos Correios da Republica
incumbidos de commissão relativa ao serviço da' repartição, auto
rizados pelo ministro, bem como oencarregado do serviço postal
de bordo.

A todos esses passageiros serão fomecidas pela concessiouaria
as respectivas accommodaçôcs e alimentação ;

4°, um praticante de machinista ,c um official de nautica da
Marinha Nacional, aos quaes será dada a respectiva.accomrnodação,
sendo as etapas, porém, pagas pelo Ministério da Marinha. >

5°, as' malas do Correio, que deverão ser-accommodadas em
compartimento apropriado. havendo além disso, nos vaporesde
signados pelo Ministerio da Viaç-ão e Obras PublicasJognr ade
quado para installaçáo de serviço postal a bordo ;

6° 1 ,<J. conccssionaria fará conduzir. também gratuitamente, as
malas ,do Correio c seus conductores de terra: para bordo e vice
versa, sendo que o recebimento dellas no Correio terá .logar uma
hora antes da previamente anuunciada para a- partida 'do vapor (;
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a entrega quando este chegar ao porto, também uma hora no ma
ximo, depois de lhe ter sido dada livre pratica;

7°, qualquer SOlTIma, em dinheiro ou em valor, pertencente ou
destinada ao Governo Federal. 08 commandantes dos vapores,
por si ou por ofllciacs de sua confiança, receberão ou entregarão,
passando e exigindo quitação nas respectivas repartições, as malas
do Correio) executado o serviço, em relação a dinheiro ou valor,
de accórdo com as iustrucçõc, expedidas para esse fim pelo rni
nistro da Fazenda;

8°, os objectos destinados ao Museu Nacional;
9°, os objectos destinados a exposições otliciacs ou auxiliadas

pelo Governo Federal;
10°, as sementes e mudas de plantas destinadas a08 jardins' e

estabelecimentos publicos.

XIX

As condições de qualquer material novo adquirido serão ve
riticadas no porto do Rio de Janeiro por uma comrnissao de pro
fissíonaes nomeada pelo Ministro da Viação e Obras Publicas, da
qual fará parte o inspector geral da navegação, entregando a
concessionaria, por occasiao da apresentação de cada vapor ou
embarcação," documento comprobatorio do custo do navio, do
estaleiro em que foi construido c a relação dos aprestos, sobrcsa
lentes e maisobjectos que lhe pertencerem. Só depois de verifi
cado pela referida commissáo que o material apresentado a seu
exame está de inteiro accórdo com as estipulações do respectivo
contracto. Será elle acceito, observando-se previamente o dis
posto na clausula XXXVIll.

XX

Só no caso de accídcnte que determine a perda ou impresta
bilidade de qualquer vapor c não possuindo a concessionaria
algum igual, será pcrrnittido substituir qualquer navio, proviso
riamente, por outro que se approxime O mais possivel das con
dições daqneHe,quaúto ás dimensões, segurança de navegação,
marcha c acconnuodaçôcs. Sendo, como ficou estabelecido, pro
visoria a substituição, obriga-se a coucessionaria a apresentar. outro
igual. ou melhor do que o que se perdeu ou se tornou impres
tavel, no prazo C],Q9 fór marcado pelo ministro da Viação e
Obras Publicas.
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XXI

Sempre que a concessionaria quizer adquirir material 11u
ctuante 110VO para o seu scnriço ou reformar o existente, submettcrá
prêviamcute á approvação do ministro da Viacão c Obras Publicas
os respectivos planos, especificações e orçamento.

XXU

Em qualquer tempo, durante o prazo do contracto, a União
terá o direito de comprar ou tomar a frete compulsório os vapores
da concessionaria, ficando obrigada esta a substituir por' outro
igualou melhor, os que forem comprados dentro do prazo rnaximo
de 18 mexes e 03 que forem fretados dentro do prazo marcado
pelo ministro da Viação e Obras Publicas, contados estes prazos
do dia da compra ou fretamento.

xxm

Os preç01 da compra e do fretamento compulsorio serão cs
tipulados mediante prévio accórdo ou arbitramento no caso de
desaccórdo, observando-se neste as regras da clausula XLIV.
Nos casos de forca maior o ministro da Viacao e Obras Publicas
poderá lançar mão dos vaporcs, independente de prévio aviso,
sendo posteriormente regulada a indcmnização por accôrdo ou
arbitramento, observando-se neste caso as regras "da clausula XLTV.

XXIV

o material da conccssionaria prestará o auxilio que se tornar
necessario aos navios em perigo, tendo apenas o direito 'de receber
como iudemnizaçáo as despczas effectivamentc realizadas com taes
auxilias, quando prestados a navios ou embarcações do Governo.

XXV

Os vapores empregados no serviço de que trata a pre~ellte
concessão terão prcfercncia a quaesquer outros, nas repartições
federaes.,. para os p~OCeSS?3 de desp~cros, que. P?derâo ser feitos
em domingos ou dias feriados, admíttindo para ISSO as referidas
repartiçóes, a despachos antecipados, as cargas e cncommendas
que tiverem de se~ nellcs transportadas.
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XXVI

Os serviços, assim como o material e bens referentes ú presente
concessão, sendo considerados como de natureza federal, n,:1o ficam
sujeitos a regimentos, 'disposições ou onus de qualquer espccie que
não sejam emanados do 'Governo Federal.

XXVII

O muustro d.i Viac.io c Obras Publicas empregará os seus
bons officios para que O'i governos dos paizes estrangeiros onde
os vapores da concessionarin aportarem lhes concedam tratamento
dos mais favorecidos.

XXVIll

Continuam isentos de direitos de importação e de expediente
os machinismos, materiaes, sobresalentes, comestíveis e mais obje-
dos do uso dos passageiros e do pessoal de bordo. '

XXIX

Durante o prazo do seu coutracto terá a couccssionariu 'a
prefcrencia, em Igualdadede condições, para contractar os serviços
de outras li.nhas de navegação que o' ~'1inistcrio da Viação e
Obrai Publicas subvencionar em conuexao com as suas linhas.

XXX

A concessionaria obriga-se a fornecer nos portos em que tiver
depósitos o carvão de que ueccvsitarcm os navios ela Armada Na
cioual e 03 demais serviços federaes, mediante aviso com a devida
autcccdcncia c sem prejuizo de seus servicos quanto a forneci
111 cntoi cvcutuae i. O preço para tacs foruccimentos será o do custo,
accrcscido das despczas eff0cti varnente realizadas, com transporte,
carga c descarga.

XXXI

A concessiouaria obriga-se n usár tambem, carvão nacional
nas suas C?tli::inas e vapores, na proporçaoe nos' casos em.que ná\).
houver 'inconveniente, e a transportar este producto ~011l o abati
menta de 30 % sobre' a tarifa pan,\ ocarvão estrangeiro.
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XXXII

12:';7

i\ concessiouaria obriaa-sc a organizar um serviço de esta
tistica do movimento de passageiros c cargas. de suas' linhas-c de
cabotagem de todos os portos da Republica. Essa estatistica será
entregue rrimensalmento ao inspcctor da navegação, quanto ú
parte referente ao seu serviço, e, scmcstralmcutc, no que se referir
ao movimento geral de cabotagem.

XXXITT

A conccssionaria obriga-se a fazer gratuiuuucntc os cstudos
preliminares para melhoraineuto das barras, rios c cauaes C011l

prehcndidos nas suas linhas e a contribuir para sua execução, encar
regando-se desta, mediante acc6rdo com o Governo) ou facultando
todas as facilidades a seu alcance:

XXXIV

A couccssionaria obriga-se a construir um fundo de seguro c
uugmcnto do .matcrial fluctuante formado por 'uma quota nnuual
de B % da renda bruta da cxploraçáo de todos estes serviços.

Esse fundo será representado por titulos da União, deposi
tados semestralmente no Thcsouro Federal. Dellc será retirada a
importancia das obras em conscquencia de sinistros ou a necessaria
á compra de novo material fluctuante, precedendo sempre nnnucncia
do ministro da Viacao c Obras Publicas.

XXXV

A'conccssiouaria entrará adcantadameutc para o Thesouro Fe
deral com a contribuiç.io trimensal.de ro:poo$ para aa dcspczas de,
fiscalização a cargo do Ministerio da Viação c Obras Publicas.

XXXV[

o prazo durante o qual terá a concessinaria dltei~? pelos ser
viços: ,:stipulados, nestecontracto.úsubvenção de ,que acmalrnentc
goza;de r.968:6n9~99'2, ollro,fica'prorogado,pàr seis annos-u
terminar em 3r de março de 1<)22'"
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Continúa a ficar resalvada, de conformidade com a clausula
XLIV do decreto n. 5.90B, de 28de fevereiro de 19°6, a possi
bilidade de ser empregada a parte da subvenção correspondente
à linha americana, ao serviço de cabotagem, mediante accórdo entre
O ministro da Viação e Obras Publicas e a conccssiouaria.

XXXVI!

A totalidade da subvenção estipulada na clausula antecedente
será applicada, durante ° prazo do contracto, ao pagamento dos
juros e amortização do ernprestímo já contrahido por força do de
creto n. 5.903,. de 23 de fevereiro de 1906, no exterior, e do que
a concessionaria vier' a contrahir sob o mesmo regimen em COlF.C

quencia da prorogação de mais de seis anuas, de que trata a cluasula
anterior, sendo os pagamentos das subvenções feitos direc.tamente
pelo Thesonro Federal, por semestres vencidos, aos banqueiros que
realizarem a operação. O producto desses emprcstimos será exclu
sivamente applieado ás despezas com os serviços deste contracto
e a sua applicaçáo será feita 80b a fiscalização immediata do Go
verno.

XXXVlII

Para garantia da effectividade do contracto e da rcsponsabi
lidade que o Governo assume do pagamento das subvenções pelo
prazo e na fórma estabelecidos na clausula anterior, continuarão
hypothecados e dados em penhor á União todo o material fluctuante,
immoveis e officinas empregadov no serviço que faz objecto desta
concessão, constantes das escripturas já lavradas, e mais qualquer
outro material e bens que venham a ser adquiridos com o producto
do cmprestímo que porventura tOr contrahido, baseado na proro
gação do prazo de que trata a clausula XXXVI.

XXXIX

E' permittido á concessionária receber subvenções dos go
vernos estadoaes e de paizcs estrangeiros para o desenvolvimento,
naquelles, dos serviços de pequena cabotagem ou fluvial, e, nestes,
para suas linhas que se destinarem a portos estrangeiros, prece':'
dendo, porém, em qualquer caso, autorização do ministro da.Viação
ç Obras Publicas, . .



XL

Salvo casos de torça maior, devidamente justificados e acccitos
pelo ministro da Viação c Obras Publicas" ficará a concessionária,
pela inobscrvancia de qualquer da" clausulas do contracto, sujeita
ás seguintes multas : .

a) de 5:000$ até 15:000$ quando a falta fór de viagem em
qualquer das linhas;

b) de 200$ ate 5:000$ nos demais casos.
As multas serão pagas pela concossinaria dentro do prazo de

10 dias, contado da data em que forem impostas, sendo descon
tadas caso náo o faça, da caução de que trata a clausula XLVI.

XLI

As multas de que trata a clausula anterior serão impostas pelo
inspector geral da navegação, directamente ou por proposta a elle
dos demais, fiscacs "deste serviço nas respectivas linhas, com n~CUrRO

para o ministro da Viação e Obras Publicas.

XLII
Dado qualquer dos casos :
a) inrerrupção dos serviços de todas as linhas por oito dias;
b) interrupção dos serviços de uma das linhas por 90 dias;
c) falta de cumprimentadas disposições da.clausula XXXVIlI:
Poderá o Governo rescindir (} contracto, sem dependencía de

iurcrpcllução ou acção judicial] mandando executar os serviços de
que trata a presente concessão] pelo prazo da duração do contracto,
utilizando-se do próprio material c bens da conccssionaria e por
conta da mesma.

XLIII

Dada a rcscisao do contracto, nrio poderá a concessionária
reclamar indcmnização alguma por prejuízos que dahi lhe possam
resultar, ficando entendido que perderá rambem a caução de que
trata a clausula XLV1.

XLIV

As questões entre o Governo c a conccssiouaria relativas ao
serviço de que trata a presente concessão e as que disserem respeito
á intelligcncia de clausula do contracto serão submettidas ao mi
nistro da Viação e Obras Publicas, que as resolverá com pro111
ptidão.
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Se a conccssionaria não se -conformar com a resolução deste.
scguir-sc-ha. em ultima ínstancia, o arbitramento, escolhendo cada
parte um arbitro dentro do prazo de oito dias.

N(lO chcnando estes a accórdo. decorridos trcs dias , cada uma
das partes coutractautcs, taruocm dentro de trcs dias', apresentará
dous outros arbitres e dentre os quatro a sorte designará o desem
patador, quo resolverá a questão no prazo de oito dias.

Fica entendido que este não será obrigado a decidir-se por um
dos laudos, mas, se a questão versar sobre valores, não poderá ul
trapassar os limites fixados pelos arbitros.

Fica igualmente entendido que as questões previstas ou rcsol
vidas. em clausula do contracto, como as de multa, rescisíio c-outras
não são comprchcndidas 11<1 prcscntc clausula .

Quae~qllel outras questões que porventura se possam suscitar
na cxccucao do SCrYH;O de qLle trata a presente concessão, quer
sejam administrativas, quer judiciaes, serão decididas pelos tribu
naes brazileiros, na conformidade das leis da Republica.

XLVI

A conccssiouaria continua com o deposito feito no Thesouro
Federal, ela quantia de 1:);):080$, em titulas da União, como
caução, que responderá pelo pagamento das multas em que possa
incorrer. -

Essa quantia será integralizada no prazo de 10 dias, contados
da data em que, por não ter a couccssionaria pago a multa que
lhe houver sido imposta no prazo determinado na clausula XL, íór
a sua importancia descontada da caução.

XLVI!

A presente concessão é intransferivcl ,
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1909.-- FrJ.llcisco ss.
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DECRETO. N. 7.773-DE 30 DE DEZE.\\lHW DE 1l)'10

1:201

Autcmxa a l1lr)dili(~\(r"ir) du contracto cclcbrnc!o com a Companhia E~lrada LI·..;

Ferro de Victor!a a .\lilla~, para o fim de ser adquirido o direito de rcvcrxâo

de suns linhas

o Presidente do Republica dos Estados Uuido« do Brnzil ,
usando da autorização conferida pelo art. 16, 11. IH, da Lei
11. 2.050, de 31 de dezembro de J908, decreta:

Artigo unico, Fica autorizada a modificação do contracto ce
lebrado com a Companhia Estrada de FeITo de Victoria a Minas,
em virtude do decreto n. 4 -:137, de I ele fcvcrci 1'0 de 1902, para o
1im de ser adquirido pela Uniâo ° direito de reversão das linhas
da mesma companhia, mediante as clausulas que com este baixam,
assignadas pelo ministro e secretario de Estado da Viação e Obras
Publicas,

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de H)09J 88° (la Indepeudcnciu
e :2I o ela Republica .

NILO· PEÇANIL\.

Francisco ,s'á.

Clasulas a que ee refere o decreto n , '(.773 desta data,

A Companhia Estrada de Ferro Victoria a Minas obriga-se:
a) a executar as modificaçócs indispcnsavcis no traçado de sua

estrada, assim na parte em trafego, como na cónstmida c a con
struir, de modo a melhorar as condições techinicas para reduzir o
c usto do transporte ao maximo de 3 reis por tonclada-kilometro ;

b) a estabelecer a tracçáo 'élcctrica e111 toda a linha;
c) a apparclhar a linha com todo o material rodante neccssario

para executar um transporte médio auuual de trcs milhões ele tone
ladas;

d) a adaptar para o transporte de minérios, ele carvão c 'outras
mercadorias cuja exportação ou importação o governo julgue con
veniente desenvolver, uma tarifa não excedente elo custo de tran
sporte estipulado na alinca a desta clausula;

e) a prolongar a sua linha de Sant'Auna dos Ferros a Itabira de
l\~atto Dentro, servindo JtS jazidas de miuerio de ferro comprchcn
didas entre os dois pontos.
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Dentro elo prazo de cinco l1lCZCS, a contar da data da assigua
tura do contracto, a companhia apresentará o complemento dos es
tudos e o projccto de eJectrificação da linha.

As obras começarão até I de julho de 1910 c dentro de trcs
annos, contados da data do contracto, deverão estar concluídos
todos os trabalhos a que se referem as aliueas a, c c e da clausula
precedente e iniciado o serviço de tracção elcctrica ,

III

A companhia se obriga a construir á sua custa, dentro do prazo
lixado na clausula precedente, e a custear no ponto á margem da es
trada que for julgado mais conveniente, de accórdo com o Governo,
um estabelecimento mctallurgico, de installação aperfeiçoada, capaz
ele produzir, utilizando o minerio do paiz, uma média mensal de
I .O()O toneladas de productos brutos de ferro,no minimo.

O custo deste estabelecimento não será incluído no capital de
que trata a clausula seguinte.

IV

o capital total. garantido para toda a estrada, nos termos do
decreto n.~4.337J de 1 de fevereiro dc 1902, incluindo o quç for exi
gido pelas transformaçôes e melhoramentos de que trata a clausula
I, não poderá exceder ao capital ja dispendido c verificado pelas to
madas de contas até 31 de dezembro de 1908 na parte da mesma
estrada já. construída c cm construcçáo, e ao que for dispendido nas
linhas a construir até ao maximo de 30: 000$ por kilomctro.

Paragrapho unico , O producto do transporte de miuerio de
ferro será destinado a remunerar, durante o prazo da garantia dc
juros e até o limite do juro annual de 6%' o capital que, na forma do
contracto for empregado nos melhoramentos levados a effeito com
o fim de facilitar o mesmo transporte e exceder ao total garantido de
que trata esta clausula.

A importancia que restar do alludido producto, depois de de
duzida essa remuneração, será incluída na renda geral da estrada
para os demais fins do contracto.

V

A estrada de ferro, compreheudcndo as estações, oífícinas, de
positas c mais editicios, dcpcndcucias e bemfeitorias e todo o mate
rial fixo e rodante, bem como o material em serviço do almoxarifado,



NILO PEÇANHA.

Francisco Sá.

preciso pJLt os diífercntcs misrercs elo trafego e correspondente ás
necessidades de um trimestre, reverterá para o dorninio da União,
sem indcmnização alguma, findo o prazo de 90 annos contados da
data do presente decreto:

Paragrapho unico, Fica entendido que llOS casos de resgate ou
encarnpacão da estrada pela União será levado em conta o tempo já
decorrido do prazo 'aqui .marcado, para a respectiva reversão, de
modo que a indcmnização devida á companhia corresponda precisa
mente ao período que restar para perfazer os 90 anuas estipulados
nesta clausula.

VI

Continuam em vigor todas as disposições constantes das clau
sulas dos contractos celebrados em virtude dos decretos 11S. 4.337,
de I de fevereiro de 1902, e 7-455, de 8 ele junho de 1909 equc não
houverem sido alteradas pelas clausulas precedentes do presente
decreto.

VII

Ficará sem,effeito o presente decreto si o respectivo termo de
contracto deixar de ser assignado dentro do prazo de 30 dias COll
tados da sua publicação no Diario Officiat,

Rio de Janeiro, 20 dezembro de 1909.- Francisco Sá.

DECRETO N. 7.774"- DE 30 DE DEZE'lllRO DE 19°9

Approvn (l.s estudos definitivos c o orçamento da uuba de rccuücaçnc no trecho de

Rio Claro á Estação de ,\1orro Pcrtado;» que se referem as clausulas V[ e

vu.do dcoreto 11. 7.17°, de rz do novembro de 1908

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazi!,
attendendo ao qne requereu a Companhia Paulista de Vias Ferreas
e Fluviacs, decreta:

Artigo unico . Ficam approvados os estatutos definitivos e o
orçamento na importancia total de 2. 101 :784$327, q ue com este
baixam, rubricados pelo director geral de Obras e Viação da Secre
taria de Estado da Viação e Obras Publicas, da linha de reetificação
no trecho de Rio Claro á Estação de Morro Pellado, a que se referem
as clausulas VI e VII do decreto n. 7.17°, de 12 de novembro de
19°8.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1909,880 da Independencia
e 21° da Rcpublica.
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DECRETO N. 7.775-D" 30 DE DEZE'InI\O IlE 19"9

Abre ao ,\\.illi<criu til Vfnção ~ 'Oh,;lS l'llll\icas o credito de JJ?: 13[)$.15') pa ru

OCCOI'l'Cr ,'t rctribuicáo do scrvtco d,t nuvcgncüo costeira do estado da Bahia

cxccuta.jo em 1')))

O· Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização quelhe confere a lettrab, do 11. XRVlt do
art. 16, da lei D. 2:°5°, de gr de dezembro de '1968, decreta:

. Artigo Unico. Fica aberto .ao Ministerio da Viação e Obras
Publicas o credito de 247; I30(;45b, para occorrer ú .retribuição d,o.
serviço da navegação costeira do Estado da Bahia executado no
corrente anuo, na 'conformidade do decreto li. '7.°32, de 28 de
janeiro do mesmo anuo.

Rio de Janeiro, 30 de-dezembro de 1909, 88° da Indepcudcucia
e ~IO da RCpllblica.

)JILO, Pi':Ç~\;-rI.[A.

Francisco 8.í.

,\uloriza o contracto da navegação cio Alto.Pnrnahybn-, Est~llk) do Pi~Hlhy, C0m
Oliveira Pcarcc i.;. Ccmp.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorizacáo constante do art. 16, n. XV, lettra b, da
lei ll. 3.0'::;:0, de:1I ele dezembro de H)o8, e tendo em vista o resul
tado da concurrencia publica realizada a 8 do corrente mez e anuo,
decreta:

,AI:tig'o' .uúico. .Fica .autorizado Ocoutracto doscrvico CIeÜ<t
Y0gação lio' Alto Paruahybn 'co\)1 Oliveira Pearcc &,,'Càl11p. ,me::'
diante as clausulas quc com este ,~ai~'aill\",assignadas' pelo ministro
c secretário ela" Viação e Obras Publicas: '

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1~)09J 88° da ludcpcn
dencia c 21° da Rcpublica.

N ILO .pEÇ"~\SIL\.:

Francisco S~í.
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Chtl.lsula~ a que se reJ"ere o etcc.r-c-uo .n, /'''~'''ú,

dest.t."t data

I

0.3 coutractautes obrigam-se a realizar uma viagem redonda
mensal de, Floriano a Santa Philomena, com escalas por Manga,
S. J050 d03 Patos, Nova York, Porto Alegre c Victoria.

Na época da estiagem terminará a linha em Urussuhy, obri
gados os cqntractantesa effectuar o transporte dos productos c
mercadoriasventrc Urussuhye Santa Philomcna, com embarcações
apropriadas; 'movidas a remos,

11

Os contractantes obrigam-se a iniciar o serviço de-navegação,
desde já, .com o material de-sua propriedade, obrigando-"se dentro
do prazo de um anuo, contado da data da, assígnatura do' contracto,
a apresentar, pelo menos, duas embarcações a vapor apropriadas á
navegação desta concessão.

III

Ui) vapores empregados néste serviço gosarüo de todos os pri
vilcgios e Isenções-de paquetes, ficando, porém, sujeitos aos regu
lamentos de Policia, Saude', Alfandega e Capitania do Porto.
Gosarâ'o também de isenção de direitos alfandegarios para os artigos
c gencros que não tenham similares na producçáo do paiz ; para
cfl"ectividade da isenção, apresentarão os contractantcs, C0111 ante
ccdencia , uma lista {lO Governo do que tiverem de importar para
cada scmestrc..a qual será veriticada pelo inspcctor g-eral de nave
gação,

IV

As tabellas de passagens c fretes serão apresentadas ú appro
vacão do Governo dentro do prazo de 60 dias, contado da data
da assii7natllra do contracto, devendo ser os fretes para os generos
de producção nacional 0$ ,mais reduzidos.

Essas tàbellas não poderão ser alteradas e serão revistas de
dons em dous annos.

v

Os dias e horas de partida, o tempo de demora em cada porto
de escala e a duração da viagem serão regulados de accordo com O
fiscal, attendendo a que devem os vapores manter correspondencia
com .os da companhia de navegação. do rio Parnahyba, no porto de
Flonallo.

Poder Lxccuuvo c- 1')'_') _ \'01.11. 00



U60

V[

03 contractautcs obrigam-se a transportar em seus vapores,
gratuitamente:

1°, o fiscal da navegação quando viajar em serviço;
2°, o empregado do Correioicncarregudo do serviço postal;
3°, as malas do Correio nos termos da legislaçíio vigente con-

duzindo-as de terra para bordo e vice-versa, exigindo e passando
08 respectivos recibos;

4°, os dinheiros publicas na fórrna das leis em vigor;
5°, os objcctos rcmettidos á Secretaria de Estado da Viação c

Obras Publicas ou a quaesquer repartições a ella annexas, e os dcs
tiuados á exposições officiaes ou autorizadas pelo Governo;

6°, as sementes e mudas de plantas destinadas aos jardins
c estabelecimentos publicos ou rernettidas por sociedades de agri
cultura ou pelo Governo, para distribuição gratuita.

VII

No caso de interrupção do serviço por mais de um mez, não
sendo por força maior comprovada, perderão os cessionarios o di
reito á subvenção mensal e pagarão mais uma multa correspon
dente á metade da subvenção mensal.

Se '-1 interrupção se prolongar h por mais de tres mezes, exce
ptuando o caso de força maior comprovado, caducará o contracto,
ficando ainda os conccssionarios sujeitos a uma multa de 50olu da
subvenção anuual,

A falta de profundidade de agua no rio Alto-Parnahyba para
a navegação não poderá ser allegada como causa de força maior,
a menos que occorram estiagens auonnaes, reconhecidas e justi
ficadas pelo fiscal da e111 preza.

VIl!

No caso de se tornar imprestavel ou se perder algum vapor
dos concessionários, poderão estes substituil-o, provisoriamente,
por outro vapor fretado, obrigando-se a substituir por outro novo
dentro do prazo de um anuo, a contar da data do sinistro ou im..
prestabilidade do navio.

IX

o Governo poderá occupar, temporada ou definitivamente,
todos ou parte dos navios da empreza, iúdemnizando-a, no
primeiro caso, da renda liquida que couber a cada uma das cmbar-
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caçõcs occupadas, avaliada pela média das viagens realizadas DOS

seis mezcs que precederem a data da occnpação..e, no ~cgundo caso,
do valor que tiver o vapor, no ultimo balanço da emprcza, dimi
nuído de 10%' ficando ir em preza obrigada a substituir .os que
forem comprados dentro do prazo máximo de IOl11CZCS:

x
Os contracrantcs- obrigam-se a conceder. em seus vapores,

embarcações, transporte com o abatimento de 50 % sobre o preço
-las respectivas tabcllas, para força publica ou escolta conduzindo
presos, e com 30% para qualquer outro transporte por conta da
União ou do Estado do Piauhy.

Xl

A em preza deverá apresentar ao fiscal, mensalmente, estatistica
minuciosa, conforme o modelo que este lhe apresentar) sobre o
movimento de passageiros c cargas"

Apresentará iaualmcntc uma relação das despeza« de cada
viagem para base do calculo semestral do que houver a empreza
de importar com isenção de direitos alfandegados.

XII

Pela inobscrvancia das clausulas ao contracto ricarão os ccs
sionarlos sujeitos ás seguintes multas, 8a1\'0 caso dê torça maior:

lO, da quota da subvenção correspondente a cada viagem
pela suspensão de qualqucr dcllas, e mais 50 % sobre a referida
quota;

:lu, de 200S, além da perda da subvençáo respectiva; no caso
de interrupção de viagem encetada; se for verificada força maior na
interrupção da viagem, não se darú a multa c os contracrantes
receberão a subvenção correspondente ao numero de milhas na
vegadas ;

3°, de 3°0:), pela demora ela entrega ou máo acondicionamento
das malas do Correio, e de 500$, no caso de extravio;

4°, de 200'8, por infraccão ou inobservancia de qualquer das
clausulas elo contracto, para a qual não haja multa determinada.

Xlll

Os contractuntcs eutraráo adeantndamente para a Delegacia
Fiscal do Thesouro Federal, em Thcrezina , por semestres; com a
quantia de 6008, para OCCOfn:r ao pagamento da tiscalizacão por
con ta do Governo.
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XIV

Quaesqucr subvenções ou favores concedidos aos contractantes
pelqsGovernos dos Estados do Piauhy ou do Maranhão em nada
affeciârâo ás' 'Clausulas; desta 'cóncessâo ;

XV

Em retribuição; áo~er~iço sobre que versa a prescntccon
ce~,SrlO,_, 03 contractantes receberão a quantia de 3o:ooos,:a~qual
lhesserá pag<t'.'por prestações mensaes, na Delegacia Fiscal do
Thcsouro Federal, em Thercziua, mediante requerimento acompa
nhado de attestado do fiscal junto á cmprcza e de certificado do
administrador do Correio.

XVI

A'$ vistorias ,elas, cmbarcaçóes da empreza poderão ser feitas
em Therezina, com assistencia do fiscal.

xviI

Em. caso de-desiutelligeucia entre os contractantes e o Governo
sobre qualquer das precedentes clausulas será a questão decidida
porarbitraincnto .

xvnr

0.1 contructaútes, para- garantia de .~xcclLçáQ :d() contracto, de
positarüo no Thcsouro Federal aquautia de 5:000:)000.

X1X

0,0;. coutractanteaobrigam-se 'a- estabelecer 'trafego ll111tUO·c.Ü111
;'lSj~mpIYla~qú.~: possam 'sei; servidas peja' sua linha.

xx
,x 'prcsunlc concessão vig.oraril pelo prazo de 10 <1n110S, cou

taliJ.:õ~rda'-data· da assignatura do ..contracto ,
'!tio aê'JaúCiro;'~t)'dcdezembro de i9ci9~- FrincisxoSàc«,
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Abre ao Ministério da Acrículturs , Indl\.i::.tl'ia e Commcrcío o credito especial de

2.0'O:()O:)~, papel, e 20:o:rY)Ojl:, ouro , para liquidar os contas e mais compro

míssos relativos á 'Exposição Nacionn.l du 'J()'il}'

o Presidente da Republica .dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe foi concedida pelo decreto legeslativó
n. 2.220, da presente data, resolve abrir ao Ministerio da Agri
cultura, Industria cCommercio o credito especial de 2. CXXJ: 000:),
papelje· ,20();OOOS, ouro, para. )iquiqaras contas c mais compro
misses relativos á Exposição Nacional de 1.908.

Rio de Janeiro; 30 de -dezembro-derooçç 38'''da, Indcpcn
denciae 2]' da Rcpublica ,

NILO PEÇA:.\'lIA.

Rodolpho Nogueira da Rocha Miranda,

DECRETO N. 7.778 - DE 30 DE DEzE,mrro DÉ'I909

Dj rcgutamcnto ao serviço de reg-istro gcucalogico de auhnacs

Q Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brazil,
tctldü:enl vista a -necessidade, de regulamentar _o serviço _de registro
gcncalogíco ..de que trata oart. .$01álinea 2O,;§ 2°, decreto n . '7 .727,
de 9 de dezembro ultimo, decreta:

Art. 1.0 Os animaes reproductores de raça bovina ecavallar,
introduzidos no paiz com auxilio 'do Governo Federal, ou por conta
exclusiva de lavradores e criadores serão inscriptos nos «registros
g'enealogicoso (Herd-Book e Stud-Book), existentes .na Dircctoria
Geral de Agricultura e Indústria Animal. , ,

Art. 2. o Para a inscripção de que trata o artigo anteriorsão
indispensáveis os seguintes documentos relativos ao animal: titulo
de propriedade, factura consular, attestado de saudc firmado por
veteri.nar~o,:p_edigrée proyeniente...de repartição.()~Si,~I, ou ,~~ qual
quer mstinnção -reconhecidapelo Governo do respectivo patz. .

Paragrapho unico. Os documentos de'quese trata devem: ser
legalizados pelo consul do Brnzil no paiz de procedencia.

Art. 3. 0 Do pedigrée deveconstar a Idade, filiação, origem,
marcas e quaesquer signaes particulares do animal.

Art. 4." O proprietario do-animal.inscripto .no. Herd-Book
on Stud-Book receberáno Ministerioda.Agriculturaç. .Industria e
Commercio um certificado de .registro, devidamente authenticado,
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Art. 5. ° Os animacs reproductores de raça bovina c cavallar
importados mediante auxilio do Governo Federal, serão inscriptos
gTatuitamente, de conformidade com o. disposto IlO art. 10, ~§ 1° e
2°, do regulamento que baixou com o decreto n. 7.737, de 16 de
dezembro de ]909.

Art. 6. ° Quando o animai não for importado com 6 auxilio
do Governo Federal 1 cabe ao interessado requerer a inscripção,
apresentando os documentos exigidos pelo art. 2.0 do presente de
ereto>

Paragrapho unico . A inscripçáo será feita mediante as se
guintes coutribuiçócs : lOS por animal de raça cavallar e 58 por
animal de raca vaccum.

Art. 7:C Os animaesreproductores das raças referidas, proce
dentes do estrangeiro e já existentes no paiz, poderão ser inscriptos
no Hcrd-Book e Stud-Book, mediante requerimento do proprietário
ao Ministerio da Agricultura, Industria eCornmcrcio e de accôrdo
com as condições estabelecidas no art. 3° e 110 paragrapho unico
do art. 6°.

Art. 8.° Os animaes nascidos no paiz serão inscriptos llO
Herd-Book e Stud-Book, de accórdo com o paragrapho unico do
art. 6'\ desde que seus paes o tenham sido anteriormente, cabendo
ao interessado apresentar os seguintes dados: cór, sexo, dia do
nascimento, pae c mãe , numero do registro, e quacsquer marcas
ou stguaes que, porventura, tenham.

Ar1. 9;0 A inscripção não abragcrá sinão as crias que .nas
cerern depois da inscripção dos paes 1 na ordem seguinte: oito
mezes depois para os animaes vaccuns ; dez, para os de raça ca
vallar.

Art. 10. Em qualquer das hypotheses figuradas nos arts. 5°, 6°1
7° e Bod~ presente decreto, a certidão do registro fica sujeita ao
se!lo da lei.

Ar1. 11. O proprietatio de um animal registrado deve, em
caso de morte do mesmo animal , comrnunicar ao Ministerio, de
volvendo o certificado que houver sido expedido, afim de ser aunul
Iada a inscripção no livro respectivo.

Paragrapho unico. Cabe idcntica cornmunicação no caso de
tranaferencia de propriedade ou mudança de nome do animal.

A1'1.. 12, Sómcnte os animaes registrados no Hcrd-Book e
Stud-Book poderão concorrer aos premies instituídos pelo Minis
terio da Agricultura, Industria c Comrnercio nas exposições regio
naes, promovidas ou auxiliadas pelo Governo Federal.

Art. 13. Durante o prazo de 60 dias da data deste decreto
ficará aberta neste Minsterio, como medida provisória, a inscripção
408 productos nacionaes provenientes de ra~as que tenham pedigrée,
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não devendo ter as ditas crias mais de um armo, conforme d0

cumento firmado por profissional competente.
Art. 14. O Ministcrio da Agricultura, Iudustria c Commercio

fará as instrucçóes uecessarias para a execução deste decreto.
Rio de Janeiro) 30 de dezembro de 1909.

N1LO PEQAJ\'HA.

Rodolpho J.\'oj!,lfeira da Rocha Miranda,

DECRETO N. 7 ·779 - DE 30 DE 'lEZE"TmO DE '9°9

Abre ao víinistcrio da Acrícuttura , Industr!a e Commcrcío o credito-especial de

:-0:000$, para completar as obras de adaptação, écqutsíção dc movcís. ctc..,
de que tratou o decreto n . 7JY)o, "de eó de novembro ultimo; e attcndcr a
outras dcsocaas com a instatlaçâo do mesmo Mínístcrío no Patacío dos EsLldos

O Presidente da Repnbliea dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do art. 5° da lei TI. 1.606, de 29
de dezembro de '906, tendo ouvido ° Tribunal de Contas na
forma do art. 70, § 5° do respectivo regulamento, resolve abrir
ao Mirasterio da Agricultura, Industria e Commercio o credito es
pecial de 70:000$, para completar ° pagamento de obras de ada
ptação, acquisição de moveis, etc, de que tratou odecreto 11. 7.690,
de 2.6 de novembro ultimo, e attcnder ás despezas com a instal
lação da Directoria Geral de Agricultura e Industria Animal, creada
pelodecreto 11.7.727, de 9 do corrente mez, coma montagem de
um elevador no edificio em que está funccionando a Secretaria de
Estado do mesmo ministério.

Rio de Janeiro, 30 ele dezembro de '9°9, 88' da Independencia
c 21° da Republica.

N ILQ PEÇANHA.

Rodolpho Nogueira da Rocha Miranda.
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DECRETO N. 7.78o-DE 30 DE DEZ,mnIW DE '909

Concede ;\\ll()riz:lç,l0 á Sociedade Alwnnn<l 'I'ruet de! ,\110 Para&,u:\.I' para

runcctouar na ltcpublico

o Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil,
attcndendo ao que requereu a sociedade anonyma Trust dcl Alto
Par..1guay,.devidamelltc representada, decreta:

Artigo unico , E' concedida autorização ú sociedade anonyma
Trust dei Alio Paraguay para funccionar nu Republica com -os
estatutos que apresentou, mediante as clausulas que a este acom
panham, assiguadas pelo Ministro de Estado da Agricultura, In·
dustria e Commercio c ficando a mesma sociedade obrigada a
compriras formalidades exigidas pela legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro. de 1909, 8.80 da Indepen
dencia e a r« daRcpublica ,

NILO PEÇA'IIlA.

Rodolpho jYogucim da Rocha Miranda;

Clausuras que acompanham o decreto 11. 7.780 desta ttatá

I

A sociedade anonyma Trusl dei Alio Pamgúaré obrigada
ater um representante no Brazil comp1cnos c íllimitados poderes
para tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem,
quer com o Governo, ,quer com particulares, podendo ser dcmau
dada e receber citação' inicial pela sociedade.

Il

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos unica
mente ás respectivas leis e regulamentos e ú jurisdicção de seus tri
bunacs judiciarios ou administrativos, sem 'que; em tempo _algl,lm,
possa a referida sociedade reclamar qualquer excepção fundada em
seus estatutos; cujas disposições não poderão servir ele base para
qualquer reclamaçãoconcernente á-execução das obras' ou serviços
a que clles se referem;
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Il!

Fica dependente de autorizacão do.. Governo qualquer alteração
que a-sociedade tenha de fazer 110s seus estatutos. Ser-Inc-ha cas
sada a autorizaçáo para funccionar na R'cpublica se infringir esta
clausula.

IV

Fica entendido que a-autorização é-dada sem prejuízo do priu
S~pio. de,achar-sea· sociedade- sujeita _ás disposições do direito na
ciónal ql1Ç regem as sociedades anonymas.

Jtlllfr,acÇrlo,deqna1qucr das clausulas para a qual não esteja
comminada pena especial, será punida: cam a multa de 1:0008000 a
5:000$600 c, no caso de reincidcncia, pela cassação da autorização
concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes
clausulas.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1909 - RodO/PilO 111i
1'.111d:t.

Edwin Douglas Murray, Tradutor Publico c Interprete Com
moreis) .juramentado .

Rua da CandeIaria n. 28.
Certifico, pela presente, que me foi apresentado! uma certidão

escripta em idioma castelhano, afim de a traduzir para a Jingua
vernacula, o que assim cumpri em razão do meu offício c cuja tra
ducção é a seguinte:

TRYD{'CC\O, . / ,,',

1909. CartoriodoCivilc do Commcrcio.

R·e-fhrlua dos ]{;sta-tutos da ~ociedade

Anonyu1u

« :Tr.ust; d~.1 Alto Paraguay»

(E~cri~ã,;; .-R.isardor'uigGome~.>cFrederícoZange) .
r{ .,,83' Na cidade de-Buenos AIres, capital da Rcpublica

A~~g~ntin~,,\-.·aos 19:dejulho .de-1909, perante mim,-tabeJlião: pubJiço
e.<~~,_tc~tçl.nqq.ha.s"ab~1l8? ,~f?fpgl1~çlasJ cornpareceramoasrs ~ D,r:: -Bc..'.
nitoVillanueva, domiciliado na Avenida de Mayor.n . 58o,eo
Sr. engenheiro Carlos A. Gcyer, residente na Calle CaugaIlo
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u. t345, ambos solteiros, maiores de idade, de mim conhecidos
pelos proprios, do que tudo dou fé, bem como de .que concorrem
ao presente acto na qualidade de presidente e secretario, respecti
mente, da sociedade Trusl de! Alto Paraguay, personalidade
regularmente justificada na escriptura passada em-data de '2 I . de
setembro de 19°8, perante mim abaixo a.ssignado, a fls .659 e
verso deste Registro, escriptnra que, em original, tenho presente e
dou fé. E assim) declarou o Dr . Villanueva.

Que a sociedade anonymel Trust de! Alto Paraguay,Tepre
sentada por ellc, em devidos termos solicitou do Superior Governo
da Nação a approvação da reforma dos seus estatutos organicos
sauccionada pela assembléa geral cxtraordinaria realizada em 18
de maio próximo passado. Que havendo obtido essa approvaçáo
por decreto de '25 de junho do corrente anuo, vem ellc declarante
pelo presente reduzir a termo publico, como pelo presente de facto
reduz, a alludida mencionada reforma dos estatutos, os quaes ficam
assim redigidos:

Acta da assembléa geral extraordinaria de ]8 de maio de 1909.
Na cidade de Buenos Aires, aos 18 dias do mez de maio de 19°9.

ás cinco horas e 30 minutos ela tarde, reuniram-se em assembléa
os seguintes accionistas no sobrado da casa dos senhores Luzia
Hermanos, San Martiu, 113, a saber : Eduardo Monti, 1.000 acçôes,

.com 50 votos; Domingo Bonelli, 500 acçócs, e0111 '25 votos; Britsh
and Argentino Corporatiou, representada por L C. Calastremé, 9.coo
acçóes com 450 votos ; Ricardo Blessing , representado por Julio
C. Bruhn, 400 acções COm:2O votos ; MoisésI, Amar, 100 acçôcs,
cinco votos; Petrona F. de Degíovanni, 200 acçóes, 10 votos.. 1'12";
presentado por Jorge Degiovanni ; Cipriano Solari, 200. acçóes,
com 10 votos i Juan Bruschi, representado pOl" Angel Bianchetti
6.000 acções, 300 votos; Tcrcncio E. Curran, 10.500 acções'
525 votos; Angcl Bianchetti, 8.000· acçôes, 400 votos; juan Pel
leschi, 8.000 acções, com 400 vOt03; Commandante Alfredo F. de
Urquiza, representado por A. Williams, 5.000 acções, 120111
250 VOt03 i DL Jorge Lansc, representado por Sabino Mandet,
1.000 'acçóes, com ~50 votos; Pedro Lacalde, 100 acçôes, cinco
votos; Hector Dcllc-piunc, representado por Sylvio 1\1.121'10, 4.000
acçóes, '200 votos; Ricardo Lavalle, representado por Carlos La
valle, 20.000 acçôes, 1.000 votos; Dr. Benito Villanueva, 5.000'
acções, 250 votos; Leopoldo Bollo, representado por Gustavo
Patrioli, 1.000 acçóes, 50 votos; Carlos A. Geyer, 9.000 acçóes,
450 votos; Carlos Albrecht, 3.000 acçóes, 150 votos; Otto Franke,
4.100 acçôes, 205 votos; Alfredo Tracgcr, r.ooo acçôcs.j;o votos;
Dr. Juan Argerich, :200 acçócs, 10 votos; Dr, Alvarez Comas,
representado por F. Mcmhives, 500 acçõcs, 2,S votos 'i ) uan
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Yougiii, prcprescutado por Adolfo Bancalari, 1.000 acçóes, 50
votos; Gustavo Patrioli, 15.000 acçóes, 750 votos; C. J~. Clocp
ping r .000 acçóes, 50 votos; Dr. Benjamin Dupont, I .ooo acçócs,
50 votos; Lorenço Dcffeuari, representado por Ernesto Alvarez,
3.000 acçóes, 100 votos; Domingo Gandolfo, 150 acçõcs sete votos;
F. Menchaca. 1.000 acções, 50 votos. O Sr. presidente Villanueva,
Benito, procedeu ú leitura do aviso publicado nos diarios La J.Ya~
cion e Boletin. Oficial convocando a assembiéa geral extraordinaria
nos seguintes termos, a saber: Socicdad Anonyma Trus! de! Alto
Paraguay -- Asscmbléa geral cxtraordinaria.- Por deliberação
da directoria são convidados 08 Srs, acciouietas a reunirem-se em
assembléa geral cxtraordinaria no dia 18 do corrente mez de maio,
ás. cinco horas da tarde, no sobrado da casa dos Srs. Luzio Her
manos, sita á Calie San Martin 113, para. tratar do seguinte as
sumpto : Ordem do dia, 1'°) reducção de capital; 2°) emissão
de ritulos na importancia de mais de 3°0.000 pesos ouro, e as res
pectivas condições; 3°) liquidação da divida hypothccaria da
sociedade j 4°) reforma dos estatutos, de accôrdo com as delibe
rações supra.

Nota - Para qne se possam fazer representar 11<~ assemblóa
os Srs accionistas deverão depositaras suas accôes na secretaria da
sociedade ú Avenida de Mayo 586, com dons dias de anteccdeucia,
de .accórdo com ° art. 31 dos estatut08.-(;. A. Geyer, sccrc
tano .

Declarou em seguida q ue haviam sido depositadas na secre
taria I 26.600 acçóes <e que nesse momenti) achavam-se presentes
no salão 31 accionistas, representando 118.950 acçôes, com direito
a ,).947 votos) c que tudo ftJra verificado pelo inspcctor da Justiça.
Que achando-se igualmenta presente o syndico da sociedade Dr.
juau A. Argerich e o inspector de Justiça, SI'. Fabian Panela,
declarava legalmente constituída a asscmblca c aberta a sessão, visto
achar-se representado com excesso o numero de accionistas exigido
pelo art. I4 dos estatutos, para a reorganização da companhia sobre
as bases delineadas no projecto da dírcctoria constante 00 prospecto
datado de 30 de abril proximo findo e distribuido com a devida
antccedeucia aos 81'S. accionistas . O presidente expoz que não
faria proceder á leitura ela acta da sessão anterior I por isso q De já
havia e11a sido approvada na mesma assembléa e assiguada pelos
81'S. accíouistas para iS80 designados. Que o objecto da presente
convocação era conhecido (J08 81's. accionistas, a qucm havia sido
remettido com autcccdencia o projecto acima alludido contendo as
bases da reorganização da companhia e reducção do capital.

Para maiores esclarecimentos, o S1'. presidente procedeu á

leitura de uma informação sobre as prováveis vantagens que si~

gniticariam para a companhia a reorganização proposta no caso de
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merecer a approvaçüo e ser .coberta a nova emissão: informação
que é do teor seguinte:

{(A ~'corgap-i7,1çJ.o di1.t;ompluhia .sobre abBe .de um peso
ouro p,Jr acçíio tem porvfim sanar completamente a situação
flnanceiracm qUe se encontra .clta, facilitando a colloGação, das
30Q .o.o accóes da nova ernlss.io, com o producto das quaes se
propôeliquidar ~o.d0303 debitas, inclusive a divida -hypothecaria,
deixando .em caixa 'Urn saldo ,de 6:).OJO pesos.ouro sellado pelas
quotas a cobrar dós accionistas solventes.

A .es;asomml deverá ser ag'greg~da a importaucia das ell
tradas..guc n:;sLlltaráo. da .vcnda de novilhos, perfazendo. ,as;c;ÜF
a quanna total d-:::m;lls"de 10J',0:)J pesosouro sellado a applicar
ao desenvolvimento da companhia.

Em caso deexito da collocacáo das roo.ooo ,accõe3 restantes
da emissão, pois 'que 200.00) JÚ se: acham colíocadas entre os
membros da dlfcc.toria contras accionistas,' se poderia lançar as
37.581 acçóes re3talltes,- com o que s~ teria cerca de; 149.000
posas ouro sellado, que se poderáo applicar á exploração da fazenda
e campo.

O capital total da companhia ficaria assim reduzido a 508.000
pesos ouro sellado ,

EX!)LORAÇÃO DA FAZE::'mA ECAi\\PO

Com o dinheiro que. cntrassecm: caixa sc poderia es
tabelecer uma .poque.na serraria .para uma producção de uns
100, ooo dormentes por auno, que.iscriam fornecidos á estrada
de ferro actualmente em construcção, que· se surte do Pa
raguay .

Além disso é necessario construir cercas de arame para di
vidir e seleccionar a fazenda.

Convómç outrosim, fazer a colonização dos 'terrenos circum
vizinhos das estações, devendo-se-para isso, fundar pequenos nu
cleos coloniacs cujos lotes se venderiam com facilidade a dinheiro
aos solicitantes; . .

Nestas condições pode-se 'admittir qHei·devido á exiguidade do
capital, que será tão sómcnte de 5°0.008 ·pesos ouro, não será
dilficií verificar-se dentro de um prazo não remoto a distribuição
devumv dividcndo, porquanto entre 'a~ fazenda c a exploração
da industria dos dormentes só se poderá '. contar com um
lucro de UJl370 aloo.,cn:J'.p~303 ouro, sem contar com os
resultados provenientes da colonização da"), terras pela estrada
de ferro.
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ESTRADA DE FERIW

A. via ferréa está em: plena'coustrucção, trabulhando-sc simul
taneamcntade varias pontos, como s~jal11- de S. Paulo, Aqui
danana, Miranda e Porto Esperança.

Os' trilhos já.'alcançaram os nossos campos, vindos da dircc
ç~o de Porto Esperança e ahi se acham actualrnente e,hl trabalho
cerca de 2.000 homens,que se surtem de carnes da fazenda, pa~

gandoso$ por animal abatido,
o.A via férrea 'ha de construir-se a todo custo" pois é empenho
doGoverno .Brazileiro fazer trafegar' trens de grande, velocidade
por esta estrada, accelerando-se os trabalhos de modo a ficarem
concluídos quanto antes.

Em Porto' Esperança acha-se accumulada grande cópia de 111a
terlaes,' trilhos, 'dormentes, etc.
. Qualquer um dos Srs. accióuistas que desejar outros dados e

informações sobre esse assurnpto poderá dirigir-se ao'Consulado
do Brazil nesta Capital.

REFOlU1A Das ESTATuTOS

A directoria occupar-se-ha immediatamente de obter do Go
vento a devida autorização para a reforma dos estatutos, uma vez
sanccionado o projecto de reorganização.

Pedirá-sem demora á Bolsa do,Commercio aadmissãoá cota
Ç~t0 officialdos novos titulas, 1<:111t0 nesta praça 'COlllO',n'a do Rio de
janeiro, e não tem duvida alguma de que elles encontrarão bom
acolhimento 'em .vista,' das condições lisonjeiras, em:quc se encon
trará então a companhia.

'Não resta- duvida alguma que uma''Gompauhia livre c desem
baraçada de qualquer debito c antes com dinheiro em ,caixa para
prover ao seu desenvolvimento, apresentando um'aetivo'muito SU~

perior ao capital, CODl'· a perspectiva de uma grande -valorização
de'seus campos por uma via fcrreu, facilitará para os seus titulos
uma cotação conseuranea com o seu justo valor, o que maisfacil
mente se poderá .conseguir com a reorganização -sobre as 'bases
propostas do' que com titules de um valor decinco pesosouro,
gravados de-hypotheca, sobrecarregadosde dividas',c" sem capiuil
de-movimento para.a.exploraçãode sua'vasta extensão dccampos.»

Em acto continuo passou-se ,á ordem do dia.'
1.0) Rcduccão'do Cctpit-ol.l. -De .accórdo com, a propostadadire

'ct6ria:passou-se,ár'votaqao desta' primeira parte ela 'ordem dO"dia''':''
objecto da convocação -, a qual foi approvada por unanimidade,
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resolvendo-se que as 172.6:],3 acções jA cmittidas, de cinco pesos
ouro cada uma, ficarão reduzidas ao valor deum peso ouro cada
uma.

2°) Bmissão de mais 3(1) .(1)0 peso« ouro em títulos e condi
ções da subscripcao, Depois de explicar o Sr. presidente que esta
nova emissão destinava-se á liquidação da divida hypothccaria e
outras obrigações pendentes e ao desenvolvimento da sociedade,
ficou resolvido por unanimidade de votos c ampliando a proposta
da directoria, a emISSaO de 327.377 acções novas) iguacs ás
172.6:33 já .emittidas para que o capital total ficasse .elevado á

quantia de 500.000 pesos ouro selíado . Por proposta do Sr. Juan
Pcllcschi ficou resolvido reter-se em caixa) údisposição 'da directoria,
as acçôcs da primeira emissão que fossem ueccssarias declarar ca
hidas em commisso por motivo da notoría insolvcncia dos respe
ctivos su bscriptores.

3°) Liquidação da divida hypothecaria da sociedade. Ficou
deliberado quc, na hypothesc de não ser coberta na sua totalidade
a. nova emissão de acçócs, far-sc-ha a prorogaçâo da hypothcca pela
importancia igual ú quantia náo subscripta, sendo a dírcctoria, por
proposta do Sr. Otto Franke, plenamente autorizada a fazer nesse
sentido os ajustes que entender mais convenientes aos interesses da
companhia.

4°) Rej()rllla dos estatutos, Procedeu-se em seguida á leitura
das modifitaçóes proPOSU18 pela dircctoria afim de 'pór os estatutos
de accórdo com as resoluções acima indicadas) e depois de uma
discussão, em que tomaram parte os Sr5. C. A. Geycr, Dr , B.
Dupout, Moisés Amar, QUo Franke, Adolfo Bancalari e o syndico
Dr. J. A. Argcrich, foram approvadas as modificações a fazer-se
nos arts. ilo, 5° e 23, ficando definitivamente sanccionados com a
seguinte redaccão:

Art. 4-. o A sociedade escrieturará a propriedade chamada Fa
zenda Rodrigo com uma superfície de 384.9~jO hectares de campo
pela quantia de 210.000 pesos ouro scllado, c o saldo, depois de
descontar os gastos de fundação c as despezas geraes da sociedade
desde o seu inicio, será applicado á compra de fazendas, inventa
rios, moveis) utcusillios, adiantamentos ao pessoal, etc.

1\rt . S. ° O capital da sociedade fica reduzido a 5°0.000 pesos
ouro scllado, representado por igual numero de acçóes do valor ele
um peso ouro cada uma, podendo ser elevado até ás somma de
1.000.000 de pesos ouro, progressivamente mediante resolução
dos accionistas em assembléa geral. '

Alinea a) O capital social é distribuido da forma seguinte:
148.059 acçôes subscriptas. de um peso ouro sellado, c= 148.059
pesos; 24.564 acçôes integralizadas que em parte serão entregues
aos vendedores e em parte serão abonadas por commissôes, de um



CiO

peso ouro sellado = 24.564 pesos; 327.37'7 seções que scráo offcrc
cidas á subscripçáo publica para cobrir a hypotheca c solver
todas as obrigações pendentes da sociedade sendo o saldo applicado
ao maior desenvolvimento á companhia, a razão de Ulll PCf:O ouro
sellado, = 327,3'77 pesos. - 5°0.000 acções =-.:.= 5°0.000 pesos, ouro
sellado.

Alinca bí Fica a comrnissão directora autorizada a cmittir as
327.377 acções previstas na a/inca a) na occasião, c em scrics e
sob as condições que entender mais vantajosas para a companhia)
devendo dar prefercncia á subscripcão dos actuaes accionistas, para
o qL1e serão publicados avisos nos jornaes da Capital Federal, cha
mando subscriptores.

Art. 23. Annullada a alínea ~'.

O Sr. presidente declarou que se achava esgotada a ordem do
dia) e que para que a acta fosse approvada na mesma asscmblóa,
propunha, a exemplo do que já se havia feito em asscmbléas ante
riores, e dada a importaucia da mesma acta, fossem designados
cinco accionistas estranhos á dircctoria para assignarcm a aeta juu
tamente com a directoria, o syndico c o in~pe~tor de justiça; re
solveu-se entretanto que fossem esses acciornstas em numero de
dous tão sómcute, corno é de praxe, sendo designados os Srs. DL
Benjamin Dupont e Eduardo Menti.

Declarou-se em seguida encerrada a sessão dessa usscmbléa
gentl extraordinária, ás 6 horas c 15 minutos da tarde.-Benilo Vil
lanucFa.-C. A. Geyer.-Juall YOJlgki.- ..4. Bianchcui.s-D«, J.
.11. Arge-ricll, syndico.-Dr. .J,Lanze.-f-JenjaJJlin lJujJon.-Edü
ardo Monti, delegados pela assemb1éa.-Fabiá.n Pmielo, inspector
de justiça.

Certificamos que o que antecede é cópia (icl da acta ela assem
bléa geral extraordinaria de rEI de maio de 1909, inserta a fls. 39 a
45 do livro respectivo. Buenos Aires, 31 ele maio de 19°9.- J3c
n üo Villasiueva, presidente. -C. A. Gcyer, secretario.

«Buenos Aires, 31 de maio de 1909~Sr. inspcctor geral de
justiça, DI'. Horacio Beccar Varela-Amigo e senhor-Os abaixo
assignados, representando a sociedade <lnonyma Trust de! Alto Pa
raguJY, teern a satisfação de dirigirem-se a essa inspectoria para
solicitar a approvaçáo do superior Governo Nacional ás moditica
çôes introduzidas nos arts. 4°) 5° e 23 dos estatutos vigentes sanccio
nados pela .asscmblcn dos accionistas celebrada em 18 do mcz cor
rente. Para esse effeito juntam uma cópia da acta da referida
assernbléa, em que se encontra menção das ditas alterações. Sau
dações attenciosas.-Benilo Villanueva, presidente.-C. A. Geyer,
secretario.

SI. ministro - Na assembléa geral cxtraordinaria da sociedade
an onyma Trust del Alto Pttraguay, realizada em primeira convo-
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cação aos 13 dias do mcz de maio proximo findo, com a assistencia
de 3~ accionistas, representando 118. 950 acções, sobre um capital
subscripto 'de, 172.ó23atçõcs, conforme consta da informação
prestada pelo iuspcctor, Sr. Panela, presente á sessão, foi resolvida
a reducção do capital q~:_I.,500.0o.0 pesos, ,ollfosellado, para a im
portancia de 500.000 pesos, ouro seHado ; a reforma dos arts. 4°
c 5° dos estatutos c a suppressão da alinca g-, do art. 23.

A reducçâo do capital effectua-se por' meio da diminuição do
valor nominal das acções subscriptas, em numero de 172 .623, 'q~lC

eram de cinco pesos, ouro sellado, cada uma, para um peso,' ouro
se1lado cada uma, e a emissão de pesos, ouro scllado, 327.377
acções de Ul,11 peso, ouro sellado, como ee contém no novo art. 5°,
reformado em consequencia.

As ,mencionadas alterações, no parecer da Inspcctoria Geral,
podem ser approvadas, porquanto não ha justificação para a obser
vação que em refercncia ao quorum da assembléa se, encontra na
presenteinformação. Nas differeutes alíneas do art. 354 do Código
de C0l11111ercio ,estão mencionados diversos casos, porém, tão só
meate na íórma enumerativa, por serem os de maior importancia
na, vida das sociedades, e é por isso que a alinca tl, para prevenir
qualquer possivel omissão, falla de "toda e qualquer outra modifi
caçao do acto constitutivo». Assim, país, ficam todas as alíneas
anteriores equiparadas comas preceitos e com o, mesmo qualifica
tivo,de modo'que, deante dessa disposição, não ha como susteu
tar-sc que quando o estatuto, como na hypothese vertente do art. 41J

falla só de rejo)'m,1s J não se comprehende os domais caso?l além
do-que 1~111_ conceito geral ou gcnerico, como o dos estatutos', 'em
boa logica deve comprehender situações particulares.

)~. ·aline.7 r, citada, define o espirito do art. 3541 e a interprc
tacáo que lhe dá o E;ign~.tariQ desta, resulta mais evidente em se a
cotejando com o art. 15(1 do Código Italiano) de onde foi copiado.

O intuito visado pelas disposições cspeciaes contidas no codigo
a respeito do quoru1Il ~ de assegurar uma representação para a
sancçáo de actos de importancia vital, o que mais se evidencia si se
consultar ainda o art. 4 I dos estatutos. Segundo o codigo, seriam
validas as reformassancciouadas pela metade. das tres quartas partes
do capital.

Segundo os estatutos, para essa validade são precisos os votos
de dons terços do capital.

Na assembléa achavam-se representadas 1I8'950 aCt,'Ô,L'S sobre
17~L62a acçóes de capital, ou sejat~1l11ais de dous terços.

Por todosesses motivos a inspectoria geral é de parecerque de
vaser concedido o pedido dos requerentes, ordenando-se, cntão,o
cumprimento das disposições do art. ~95 do Codigo do Commercio,
110S termos prescriptos pelo art. ~ I do Acuerdo Regulamentaria.
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Buenos Aires, I:S de junho de H)Og, - I/ur:/cill licccu
l':7rd.1'~'»)

Buenos' A'ites, aos ~5'dc junho.de 1909. .Dc uccórdo.com o
parecer-supra da Inspectoria Geral de Justiça, o Presidente da Re
publica decreta:

Art. I,,',. ';', Ft,ca~i~ npprovadas as ahcraç'úcs introduzidas nos es
tatutos da sociedade anonvnia ','I~ll(st :1;;1' ",lllf;1.J,t'r,1S1)/Cfr 'peh'a~séúl'
blca geral extraordinária rC,aliza9<l, em )8' I..fc~maiO·proxil11o pássado
na fórrrir; transcripta na acra que se' vê ele .fh. I a 6 do presente
proçe,sso. "

Art. 2.° Publique-se, 'C1C;SC <}O 'Rtg-,istrb' Nacional, c paraos
cfleitos d? Cl1l11prj~leptp,dq'c!}.?p:o-sto 11~'~I,rt'l ,?9~'do C.bdígb lia
Commcrcio, volte a Inspeciona Geral de ]USlIç,r. .pcnnittindo-sc
tirar traslado do. processo. ------: j"ig:W;}'O.1 _',llcurh: ](:üm'

,,'«,13ucnos A~'reSl .39 de junho oe,U)og. Sellado, perrnitta-se ao
in,teressad?, tirar :cópia dopre:;cnte ,pl:ocesso. Lauce-se no registro
de sociedades e feito i::so, archivc-se ~ ~ H. Bcccor V:I,rela.;~)

« Buenos Aires, I2 de julho' de' I9u9. O abaixo assign<idú, ins
pcctor gçral,de justiça, certifica ,quq'o que acima vac ,exantdo,em
sete folhas uteis 6' copia fiel elo que se contem no 'processo letra
T .,,11. ,16 do .anno corrente, desta inspcctoria g'ei'al, cCim:refcrcncia
~l .approvaçâo ele 'reformas nos ~st.a.t.utos da' sociedade anonyma
Trusi de! Alto P.1,r.7J1'f!Cl1-:~ l'Ioracio 'Beccsr Vorela.
, .l~stava iirÚ~: ch~liiccU,,~ COfi{ os' se~~ill~cs'dizcl'Cs':l\1"inisterio da

J1l,s~lça:g 1. ~\)n:peçt?p::~ Cer,al dF).ustlça. l) . • ~, ' ,.

o ,q~lC ,~clma, se .c~:m,tc111· I~onfere com, a certidão "rei~nda que
para constar vae annexo, dou fé de corno ,~. fls. 'S'I() deste" registro ,
protoeollo do anno prOXlTIlO passado, existe a declaracão de ser
esta reforma de estatutos. livre de sello adhesivo, de accordo com o
art. ,'46 da lei TI. 4.927. O Si'. Carlos A. Geyer concorre tão só
mente para o cfleito de referendar, em seu caracter de secretario
da sociedade" a áss.ignatuta do Dr. Villcnueva, presidente da dita
sociedade.
, Lida, ratificaram o seu con,teúclo e firmaram juntamente com

as,testemunhas, Si". Juau Antonio Loriva e Constantino Lilia, aqui
domiciliados c maiores ele idade.-IScnito Vill,,11111Cl':t -C. -"I.
Geyer.- Testemunhas .lna n ~'ln!olii(),L(jriJ'ci '~::..:..... ('onsl::/.I1tino
Litiia.. Estava um scllo, Pcrantcmim .- J-'.7,:lJ1gc.

Entrelinha - ouro --..:...; tas urü - cento c crcocnta-> accioncs->
prospectos, - l:~ayorcs,~ -dedicarc-. ~o!onias------: ntilidad - proro
gara~ proporclOJl - uno - constttutrvo ~-ventlLlno~ dcl -solo;
- emenda -:acciones~Gençral- de - expediente: valem.

Confere com .o ..original constante 'de fi. , ::{s r do 'registro ó7
a.meu.cargo ..Para.a sociedade anonyma Trust.ícl ,·llto }J.1rdg!'ur

Poder Lxccuuvo c- iCYl.)'''- \~,-,l. 11. :':)
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~u:::;so O presente segundo traslado que sello c Iirmo em Buenos
Aires, aos dous dias de dezembro de 1909. -F. Z:Jngt.

Estava a chancella do tabelliáo Fedcrico' Zaugc. '
Reconheço verdadeira a nssiguatura retro de Frederico Zango,

escrivão publico nesta capital, e para constar onde convier mandei
passar o presente que assigno e vac sellado com o seno deste
consulado geral 1 devendo a minha assignatura ser reconhecida na
Secretaria das Relações Exteriores ou nas inspectorias das alfan
degas ou nas delegacias fiscaes do Governo Federal.

(Sobre trcs estampilhas do sello consular brazileiro do valor
collectivo de 58000). Buenos Aires, aos 3 de dezembro de I909.
- Dr. Alberto Conrado, consul geral.

Estava a chaucella do dito consulado do Brazil ,
Seguia-se a legalização da firma supra, firmada na Secre

taria das Relacões Exteriores do Brazil . Estavam os sellos da
lei devidamente inutilizados na Recebcdoria da Capital Federal.

Nada mais continha o dito certificado, que bem e fielmente
verti do próprio original, ao qual me reporto.

Em fé do que passei a presente que sellei com o scllo do
meu officio e assigno nesta cidade do Rio de Janeiro, aos I6 de
dezembro de 1909.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1909.~ Ed . Murra»,
Ed win Douglas Murray - Tradncror publico e interprete

commcrcial juramentado - Rua da Candelaria n. 2B.
Certifico tpela presente que me toi apresentado um certificado

escripto em idioma castelhano, afim de o traduzir para a lingua
vcruacula, o que assim cumpri em razão do meu officio e cuja
traducçáo 8 a seguinte:

TRADUCçAo

N. 591 - Na cidade de Buenos Aires, capital da Republica
Argentina, aos 24 dias do mez de outubro de I908, perante mim,
tabellião publico, e as testemunhas adeantc nomeadas e assignadas.
compareceram os srs. Benito Villanueva, domiciliado na Avenida
de May» n. 5861 e o engenheiro Sr. Carlos A. Geycr, com
domicilio á C'1.Ue Caugallo n. 845, ambos solteiros, maiores de
idade, de mim conhecidos, do que dou fé, bem como de que con
correm ao presente aeto na sua qualidade de presidente e secre
tario, respectivamente, da sociedade auouyma Trusl dei Alto Pa
raouay 1 personalidade justificada na escriptura publica lavrada em
data de '2 I de setembro do corrente auuo, perante mim, tabel
Hão abaixo assiguado, á fi. 6.59 v. deste registro e que tenho
presente em original, o que certifico. E na qualidade acima dita
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declarou 'o Sr. Dr. Villanueva que a sociedade anonyma Trusl
del A!!o P.1rJFj,lt:ty, llLlc reeresenta, requ9rcu opportllJlamente ao
Superior Governo da Nação a approvacao da reforma de seus es
tatutos constitutivos sanccionadu pela asscmblóa geral cxtraor
dinaria realizada em data de '23 de agosto proxrl11o passado. .

Que havendo obtido essa approvacáo por decreto expedido
com data de '2 do corrente mcz de outubro, elle declarante vinha
protocollizar, C01110 protocoliiza pelo presente neto a. alludida re
forma dos estatutos da dita sociedade, os quacs, copiados, S;tO do
teor seguinte:

Sociedade Anonyma «I'r'ust del Alto Par-aquay»

ASSDlBLJO:.A i,EHAL E\TllAOllDL'\l\.IUA

Na cidade de Buenos Aires, aos 28 dias do mel de agosto de
I<)08, ás 5 horas da tarde, reuniram-se no sobrado da casa dos
Sn. Luzia Hermanos e Bartolorné Mitrc os Srs. accionistas adcaute
nomeados, a saber: Miguel Susini, 420 acçócs, 21 votos; Do
rninzo Bonclli. ;')00 accôes, 25 votos; Pcrronn F. de Giovanni, re
prcsentada por Jorge de Giovanni, coe acções, com IO votos; Cor
nelio Pcrati, representado por Alejaudro Anatole, 1.000 acçôes, com
.CiO varas; J. Carlos Calastramé, 28.()()ü acçócs, com I .aoo votos;
Benjamin Dupont, representado por Cezar Gllzetti, 1.000 acções,
com 50 votos; juan A. Bruschi, 5. IOO accóes, com '2S.s votos;
E,. Garcia Merou, 1.000 accóes, com .lo votos; Alfredo T. de
Urquiza, 5.000 accóes e 250 votos; Edgardo Gandolfl.: 5.000
acçóes, com 250 votos; juan A. Podestá, 5.000 acçóes, com 250
votos; Augel Biauchctti, 4-.000 acçócs , com 200 votos; Laureano
Echcvarria, 300 acçôcs. com 15 votos; Lorenzo Defferrarr, 2.000
accões, com 100 votos; Pascuala Fcrnandcx, representada por Saul
Grandona, 200 accões, com ro votos; Enrique Herckcr, represen
tado por Manoel Marquez, I .000 seções, com ;:)0 votos; Livio C.
Costa, 5.000 acções, com 2,50 votos; Maria C. de Feruandez, re
presentada por Domingo Gandolíi. ISO accócs, com 7 votos; Faus
iinoM, Lezica, representado por Aicjandro Anatolc, 1.000 acções,
C0111 50 votos; Pedro Lacalde, 100 acçóes, com 5 votos; Moisés
J. Amar, 100 acçóes, com 5 votos: juan Pelleschi, 8.000 acçóes,
com 400 votos; juan Laure, 1.000 acçôes, com ;=)0 votos; Otto
Francke , 17 .000 acçócs, com 850 votos; Adolpho Traeger, 3°.000
acções e 1.500 votos; Carlos Albrccht, 20.000 acçóes, com 1.000
votos; Dr, Alvarcz Comas, 10.000 accóes, C01U 500 votos; Christ
Brumm , 5. CXX) acções e 250 votos; G. Brcnuing, '2.564 acçôes e
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128 votos; Dr. Benito Villanncva , 5.000 acçõcs e 250 ,rot08; H.,i
cardoI". Lavallc, 20.000 accócs, com r. OQ') votos; Scbastian Ci
chcro. I. O()O acções 'c 50 'votos; Dr. Juau A.. Argerich, 'I .200

acçóes e ~.JO votos: Carlos A. Gcycr, 5.000 accocs, 2.l0 votos :
José F. .vlcnchaca, I . .l00 accôes, 75 votos: C:. Bcrdcal, representado
por José iturre, 2fJU accôes c 10 votos; Affonso Garcia Serrano} 400
acçóes c 20 votos ;.J ulio Bcnucx, I. oco <lCÇÔCR e .l0,votos; Orcstc
Maranga, I .sooacçõcs c 75 votos; Eduardo Muller , '500 acçócs e
:35 votos , Rartolom6. Raffo .. SOU acçóes e 25 votos .; ] uan Yonghi,
1.000 acções c 50 votos; R. Harria , Suo accôe» c 2.-)' votos; ütto
Franckc, 15. (JOO acçócs c 750 votos ; Alejandro Pocicllo , 500 ac
cões e 25 votos; Gustavo Patrioli, :3.000 accócs e 100 \iO'~OS; Rc
dolío Cannan, I. (lua accóes e 50 .votos ; J. P. Larravido, SOO ac
cóes e 25 votos; 247.934 acçócs, representando EL 397 votos.
, O Sr. presidente declarou que cumpria proceder-se á reunirio
de uma asscmbléa geral cxtraordinaria dopo.s da assembléa ordi
naria que acabava d~ terIogar, e de accordo com o aviso publicado
110S jomacs, nos seguintes termos:

«Trusi del Alto l~ara(yuctr, sociedade anonvma.- Segunda
convocacâo .- Náo havclldo

o
sido depositadas acçóes em 1111111ero

sufiicicnic para a celebração da asscmblóa anteriormentc convocadn,
são convidados os S1's. accionistus a concorrerem pela segunda vez
ú assembléa geralordinaria e cxtraordinaria que se cffcctnará aos sfl
de agostol!.do corrente anuo, ás 4 1/'2 horas da tarde: no sobrado da
casa dos Srs , Luzio Tlcrmanos, c;lllc Bmtolomé Mitre c San
Martin , .

Ordem do dia:
1°, approvação do rclatorio c balanço do cxercicio lindo em 3u

de junho do correntcanno;
2°, eleição de quatro directorcs e111 substituiçáo de quatro

membros da directoria que se retiram;
'?J0 , clcicáo de um syndico c svndico supplente ,
De accórdo com o a1'1. 41 dos estatutos, é convocada uma

asscmblóa g2fi.11 exnnordinaria para· O mesmo dia a realizar-se em
continuaç.io para tratar da seguinte:

Ordem do dia: 1°. reforma dos cstatutos ; 2°. rcduccão do
c<l.pital. ;:')0, autorizac.io para a lll()(tll~lçac)o elas condições devenda
da so:...icdadc, resolvida pcl:Lls~cmblc:l cxtraordinaria realizada em
~~ de fevereiro próximo passado.

NOTA -.. - Para que possam tornar pane na rcuniao, deverão os
81'S acciouistas depositar as suas acçóes ou () recibo lias quotas
das entradas realizadas na caixa da compauhia, á Avenida' de
Mayo, 586;' com dons dias de anteccdcucia de couíormidade com o
disposto llO art. 3 I dos estatutos.
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Buenos Aires. 17 de agosto de 1908.-('. A. Gcyer, secre
tário. ))

Declarou em seguida o Sr. preai.Icute que se achava presente
o svndico da socidadc, Sr. Dr. íuan .vutonio Ar!4'(Tich c o Sr. iu
spcctor do Governo, Francisco \. Ranios : que haviam sido depo
sitadas para a assemblca gcral cxtraordinarir e para a ordinru-ia que
a precedeu 249.0°4 acçócs ; .q Ué se achavam nesse momento pre
sentes no recinto 48 Srs.iaccionistas.trcpresentando 247· 934 acçóes,
que significavam 12.396 votos; que em conscquencia haviam. sido
preenchidos os requisitos legacs dos estatutos e do Código do Com
mcrcío para que se possa celebrar a presente assemblca geral ex
traordinaria c deliberar sobre os objectos c assurnptos constantes ela
ordem do dia. .

Em seguida declarou-se aberta a scssáo da asscmbléa gel'al
extraordinaria.e em neto continuo foi anbmettido á considcracao da
aascmbléa o que se contém na ordem do dia sob os ns, 1 e~) isto
c, a reforma dos estatutos c a rcduccão do capital, resolvendo-se
dellcs tomar conhecimento desta Iórma, por isso quecstavam prcn
didos um ao outro, devendo ser resolvidos conjunctarncntc .

Afim de ülCi litar a considcracão e estudo de cada uma das rcfor
mas propostas, o Sr. presidcnte "propoz quq cllc procedesse á leitura
dasprojcctadas reformas e que o Sr. secretarioGever lesse em se
g'uiela o artigo correspondente elos estatutos a reformar-se ; c assim
roi feíto.

Com relacão.a cada um dos artigos, o Sr. presidente c outros
membros da dircctoria deram as explicações que lhes foram pedidas
pelos Srs accionistas, Iicaudo tudo devidamente approvado -de
modo definitivo, como adiante se declara.

~odificação dos Estatutos

CAP]]TU) I

Art. I. o Modificada a alinea ,-1) :

Explorar a propriedade adquirida pelo Trusi de! Alíc Par.t
gUJY;

Derogar a alínea f).
-, Art 4. o A .socjedadc escripturará a propriedade denominada

( I, azcnda Rodrigo )) com uma área de ::;84.95° hectares de campo,
pela somma de 500.000 pesos, ouro scllado, c o saldo restante
para perfazer um totalde 900.000 pesos', ouro sellado, ou sejam
j-OO.OO(,1..pCSOS, ou!'o sclla~?, será .applicado á compra de fazendas,
mventanos, l110\'C1S nteucilios adiantamentos -ao rcssoal, etc.
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Os vendedores serão pagm, da seguinte fôrma:
14.564 acçóes integralizadas de cinco pesos, ouro scllado, cada

uma :
210.000 pesos em uma hypothcca que a sociedade fica reco

nhcccndo e o saldo em moeda corrente.
Art. 50. O capital da sociedade é fixado e111 1.5°0.000 pesos,

ouro scllado, representado por 300.000 acçócs de cinco pesos, ouro,
scllado, cada uma, podendo ser elevado até á importanciade
'2.000.000 de pesos, progressivamente, mediante deliberação da
asscmbléa geral.

Alineà. a) O capital social. f-ica distribuido da forma seguinte:
LLj.B.059 acçôcs subscriptas, de cinco pesos, ouro, cada uma,

74°·295 ;
24.564 acçóes integralizadas, que em parte scráo entr~glles

aos vendedores e em parte serão disuibuidas a titulo de commissõcs
de cinco pesos, ouro senado, cada uma, 122.020 j

47.377 acçôcs que serão dadas á subscripção publica para
cobrir a hypoihcca e rcspecrivos juros, a razáo de cinco peso~ cada
uma, ouro scllado ; duzentas e trinta e seis mil oitocentos e oitenta
c cinco ; 80.000 acçôes que se emittiráo quando a: dircctoria en
tender conveniente para dar maior desenvolvimento á companhia,
de cinco pesos, ouro scllado, cada uma ; quatrocentos mil trezentos
mil accôcs : - um milhão e quinhentos mil pesos ouro.

Al.inea b) Fica ,1 directoria autorizada a, transformar as 47.377
acçôes qu~ servir.io p8.ra levantar a 11ypothcca cru accócs prefcren
ciaes ou dcbcníurcs Com a faculdade de lançar a emissão quando e
cOl~as condições, serics c typos que julgar de mais vantagem para
os interesses da companhia, quer na Republica Axgentina quer 110

estrangeiro, devendo preferir para a respectiva subscripção aos
accionistas actunes da companhia para o que serão feitos os ncces
sarios avisos nos jornaes desta capital chamando subscriptores.

Art. 6°. Derogado c substituido pelo seguinte: As acções,
emquanto não se acharem integralizadas serão nominativas, porém
transfcriveis por via de endosso, precedendo sempre autorização da
directoria.

Art. 9°. Como está, accresccntando-se o seguinte: As acçõcs
serão assignadas pelo presidente, o thesonrciro e o secretario .

.Art. 44. Modificado como segue: Compete especialmente ú
commissão dirccrora nomeada no art. 21, escripturar o ajuste fir
mado com os vendedores, ad referendum, pelos bens adquiridos,
nos termos do art. 4(1 seja na cidade de Buenos Aires seja na de
Matto Grosso, devendo annular-sea escriptura anterior lavrada na
CIdade de Buenos Aires. A comnussão directora fica autonzada a
promoveI: a' inscripçao dos titules no Estado de Matto Grosso r;:.
pagar os nnpostos correspondentes.
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Art. 46. Passará a ser o n. 45, com a seguinte modificação:
« Fica a directoria autorizada a promover:

a) a reforma dos estatutos anteriores, derogando os artigos em
conflicto com o presente c acceítar as reformas e condiçóes pro
postas pela maioria;

b) acccitar, firmar, por si ou por interrnedio de procuradores
legaes, as cscripturas e documentos relativos á transferencia de
todos os bens moveis ou ímmoveis, direitos, ctc ., exigidos pela
nova escriptura ;

c) effectuar as dcspezas necessárias para o bom e fiel des
empenho da referida autorização.

Art. 46. Fica a dircctoria autorizada a arrecadar a impor
taneia das quotas atrazadas, dando aos acciouistas rctardatarios o
prazo que entender conveniente para o respectivo pagamento,
prazo esse dentro do qual poderão integralizar as suas accóes com
isenção dos juros penaes de que trata o art. 8°.

Os accionistas que a isso se recusarem serão accionados,
tornando-se cffcctiva a cobrança judicial juntamente com os juros
pcnaes estabelecidos no dito art. Do.

Fica a directoria autorizada a declarar cahidas em commisso as
acçóes pertencentes aos acciouistas insolventes, as quaes ficarão dis
poniveis, com poderes para tomar todas as providencias que o
caso qçigir) sem limitação alguma. ))

Terminado o estudo das reformas projectadas 1 manifestou o
Sr. presidente á assemblca qne a sociedade ficava agora em situação
muito lisonjeira, pela devolução. que se havia conseguido dos
vendedores, de 100.000 acçõcs intelcgralízadas, o que significava
uma reducção de quinhentos mil pesos, ouro scllado, no capital da
companhia. Para esse eflcito havia-se assignado um ajuste ad re
ferendum com os vendedores, o qual foi lido pelo Sr. presidente e
pelo qual se reduzia o capital e celebrava-se uma nova cscriptura ,

Este ajuste foi approvado por unanimidade de votos c vae
adiante trauscripto, a saber:

« Ajuste de compra c venda, cui rcforendsnn, que entre si
coütractnrn a sociedade Trusl Del Pa1'::t!2,uar, domiciliada nesta
capital, á Calle Avenida de Mayo n. 5861 representada por seu
procurador e presidente, Dr. Benito Villanueva c pelo seu se
cretario, Sr. engenheiro Carlos A. Geyer, de accórdo C0111 O dis
posto no art. '22 de seus estatutos. de um lado, e os Srs. Otto
Francke & Comp., domiciliados nesta praça, Ú Calle Victoria,
n.556, de outro lado) e pelo qual fica justo e convencionado, ad
referendum, por parte do Trusl Del Alto, .Paraouayo seguinte;

l°. O Trust Del Alto ParaQ)tay e os Srs. VOlto Franke &
Comp., comprador e vendedor, respectivamente, na escriptura 1<1.,-
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vrada e111 data de 30 de janeiro de 19°7, accordant em anuullar a
referida escriptura passada em notas dos tabellií.cs-publicos 81's.
.I'uig Lomcz Y' Zangc, pela qual os ditos Srs. ano Frankc &
Comp., vendiam ú sociedade Trnst J)cI ./1110 P.lr.l::l.'lf:rr a cstaucia
denominada «Fazenda Rodriuo- situada no Estado de: vlurtc Grosso
com uma área de 3H+9.lU hectares, com toeios os ~:;eL1S bens, moveis
c imntovcis, .umazcns, etc., pela quautin de J .4(J(). ()'Ir) ,llc:"lOS, ouro
sellado ,

Esta aunulluç.io obedece ÚS condições adiante prcscriptas.
2°. O prei70 da venda ela sociedade com as suas installaçóes,

moveis, immoveis, bens, etc. J comprchcndidos na cscriptura por
este annul1ada ,íica estipulada na' i.nportancia de ooo.ooo pesos)
ouro sellado, em vez de I.40C"l.O::Xl pesos .. ourorscllado. fixado na
escriptura de 30 de janeiro de !907.

Os 9o:).ocy) pesos, ouro scllado, de que trata o presente ajuste
serão divididos da seguinte íórma : 5oo.ou) pesos , ouro scllado,
reterir-se-háo aos campos, pelos quacs lavrar-se-ha uma nova es
criptura em nota dos tabclliãcs Srs. Puig Lorncz y Zange, desta
praça ou na cidade de Matto Grosso, correndo as despczas da
mesma) os impostos e inscripçao do titulo por conta do Trust
Del Alto PJrcrgllay; 40D.OClO pesos) ouro scllado, referir-se-hão
aos moveis, bens etc .. isto é, tudo quanto na fazenda se encontrar
o que já foi objccto da venda anterior, cujo titulo é annullado. .

Esta ultima importancia será constatada, em lagar de cscn
ptura, por meio de um simples escripto particular, que será redu
zido á cscriptura publica na cidade de Buenos Aires, si assim con
vier aos interesses elo írust , por conta do qual correrão as despczas
dahi resultantes.

3°· Continuam em vigor em todos os seus termos as condiçôcs
de pagamento estabelecidas na cscriptura ora annullada, até que se
aasignc a nova cscriptura : e das accócs integralizadas) que deve
riam ser entregues aos 'vendedores, serão auuulladaa sem onus de
espccie algum;l todas as que representem a diffcreuca de preço entre
o que fóra fixado na oriminíva cscriptura e o da nova a passar-se .

.. 4°. Ao Trus! Del Alto Par:tgu::ty não assiste qualquer di
rerto a repetir de Otto Frauke & Comp., as quantias entregues em
execução da escriptura auuullada, cujos pagamentos reconhece como
firmes e propridade dos Srs. Otto Franke, firrnaudo-se justamente
com o presente cscripto de ajustec ccnveucio a liquidação do saldo
total em favor de Otto Franke & Comp., contra o Trusl Del Alto
Paraguay.

5°. O presente corrvenio será considerado confirmado ou re
.1eitado por parte do Trust De! Alio Paraguay; logo em seguida
a asscmbléa Q·cr<ll extraordinaria a realizar-se no mez de ag'osto ou
de setembrodo corrente 'anno

J
c a nova cscriptura a lavrar-se no



caso d'~ 8C1' ratificado o presente convcnio, sará effectuada logo a
reforma dos estatutos do Trusi Del Alio P~1r:tQJhl')-.

().o Fica bem entendido que, uahvpothcsc de n.io se tornar
cflcctivo () presente convcuio. cout-nunru em pleno vigor a CS~

críptura de go de janeiro de I90!1 c em qualquer CilSO dcs)j~_(,:\(lo.s

os Srs . Otto Frauckc & Comp. de toda responsabilidade perante
os crcdmc~ hvpothccarios . , .

7." lma vez approvado peja asscmblêa o presente COllVCllI0,

a sociedade n.io exigir:'! dos Srs.. OUo Frunckccc Comp , ,l de
VOIUt;rlO da qUal.ltÜ por cllcs recebida por conra a titulo de pa
gamento de direitos fiscaes .
'- ~\ dita somma importa em I6)Joo_pcsos ouro.

Além disso, o Trust de! 11{fo 1<lra.1.2,"lL1Y assume o encargo do
pagam;::nto das comrnissócs que os devedores deviam pagar c
que importam em 4,564 accóes integralizadas da companhia.

Todos os gastos. e impostos originarias da nova cscriptura
ficarão a carg·o CXc111SjVO do Trust de! Alto Pvlf:Jg'I!JY~ que como
jú se havia convencionado, seriam os da antiga cscripiura de ;:)0 de
janeiro de 19:-)7.

E para constar firmam o presente em dons exemplares aos ':lO

dias do rncz de julho de IgoB.- C . ..'1. Geyer.- Benito Vil
la-nucva , - OltC> Frxnche ['. C'omp.

Este abatimento, e111 vez de di.ninuir o valor de cada uma das
accêcs, como se tem praticado em. outras companhias aualogas,
resultava assim q LlC as acçócs existentes em poder dos accionistas
augmcntarão de valor, porquanto Jicará dirninuido o numero dcllas
em circulado.

Expoz mais o Sr. presidente que no caso ele Hão serem bem
succedidas as negociaçôes em Londres, a companhia COm as rc
formas mencionadas ficaria cru.melhores condições para fazer face
;\8 dividas existentes, por isso que 03 dcbcniurcs fornecerão o
dinheiro necessário para o pagamento da hypothcca, uuica divida
que permanecerá, visto que os reCUhQS a obter-se aiuda sobrr.rão
para o pagamento das di-vidas.

Neste proposito se havia firmado C01110S vendedores um cou
veaio por meio do qual elles concediam um prazo á sociedade para
pagar o que se lhes devia alem da hypothcca, estando cllcs dis
postos" em ultimo caso 1 a deixar uma parte em. hypctheca .

Ao-rcsccnton () Sr. presidente qne 0:; dcbcniurcs poderiam ser
cobertos pelos proprios S1's.3.ccionistas, por isso que represou
tariarn titulo sumrnamcutc garantido, sobretudo si se considerar
que com a construccão da estrada ele l-erro ligando .Jlatto Grosso
a S. Paulo c Rio de Janeiro, a pi:npriccladl-:.adquitirú ztandc valor.

Passou-se em seguida a deliberar sobrc.o terceiro ponto da
ordem elo dia, isto 6, ela autorixacãn para. a modificaç.io. das cou-
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diçócs de venda da sociedade 1 resolvida pela asscmbléa geral ex
traordinarin de 4 de fevereiro.

Este assurnpto suscitou largo debate pelas objeccõcs ql1C aprc~

sentaram varies Srs. accionistas, especialmente o Sr. Pellcschi,
ficando finalmente resolvido que a dircctoria ficava munida de
amplos poderes para cffcctuar a venda da companhia do modo que
julgasse mais conveniente para os interesses da mesma, attcndcn
do-se, o mais que fosse possível, as bases já estabelecidas llO
memorial que dispõe:. .

A Briiisli Argentinc Corporiüion entregará ao Trust del Alfo
Paraguay 195.000 acçõcs das 260.000 acçõcs que recebe da nova
companhia, reservando para si a diffcrcnça para fazer face aos gastos
c commissôcs ,

A nova companhia terá um capital de 5:: 430.000 ou sejam
260.000 acçóes ordinarias, e .f, 170.000 em dcbcnt ures a cmittir-se
ao typo de 85% com o juro an11l121 de T / o.

O dinheiro effectivamentc realizado sobre a emissão dos deben
fures será applicado ao levantamento da hypothcca. pagamanto de
juros, impostos e dcspczas, e o saldo ficará para o desenvolvimento
da propriedade, etc., com o Jlm de levar a cabo os fins para os
quaes formou-se o írusi,

«Fica bem entendido que as acções ordinarias serão de valor
nominal de E I cada uma».

Votada estia deliberação, o presidente disse: «que podia asse
gurar que a directoria procederia com toda prudencia consultando
os verdadeiros interesses da sociedade, a utilizar-se da autorizado
que acabava de ser-lhe conferida pelo asscmblóa, c que pela inte
gração da mesma dircctoria pela asscmbléa ordinaria.ctchava-se clla
composta de cavalheiros que eram dos maiores accicnistas, e que
em qualquer caso de duvida, preferiria clla sempre que considerasse
conveniente ou nccessario, convocar uma assembléa geral cxtraor-
dinana ~

Declarou então o SI'. presidente achar-se esgotada a ordem do
dia e que para que a acta fosse approvada na mesma assembléa
propunha, a exemplo .do que já se fizera na assembléa ordinária
tossem designados seis S1's. accionistas extranhos á directoria para
com clla assignar a acta, juntamente com o syndico e o Sr. ins
pector do governo.

Approvada esta proposta, o presidente designou os accionista,
81'S. Drs. Henrique Garcia Merou, Alvarez Comas, Otto Frankc,
Dr. Julio Bcnitcz, Srs. José F. Mcnchaca e Lourcnzo Defferrari

Em seguida declarou-se encerrada a sessão da assemblêa geral
extraordinaria, ás 6 1/4 de tardc.-A F. de Urquiza.-Bc'nito
Villanucva, - C. A. Geycr, - Sebastian Cichcro.- Francisco
Ramos.- José F. Mcnchaca ,«: Lorcneo Dcffcrrari.>: Julio
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Bcniicz, - OUo Frankc, - F'. Garcia iVferof(,.- [nan J). Brus-:
clzi.- J11. A/vare.: Comas>: JU~1n YOIIQ!Ú.- A. nianc!zc/!'i.
fu.ni Pctescbi, - Ricardo r', !.,aFJ1/c' - )orgr: Lansc .- Dr .
[uan A. Arçericli.

E' cópia fiel do original: Trust dei AltoParaguar '.- ( . -L.
GeY(T; secretario. Trust del Alio P:/.ragltay. - Benito Vllhf1ZlfCl'.?,
presidente.

Buenos Aires. 19 de setembro de IgoB.
EX1ll. Sr.

A sociedade anonyma Trusi del Alto Paraguay vem respei
tosamente expor a V. Ex. o seguinte:

Segundo C0118ta da cópia da acta, devidamente legalizada, que
a esta acompanha, foram os estatutos da companhia modificados
peja asscmblén de accionistas. realizada em data de 28 de agosto
proximo passado, com a assistcncia do Sr. inspcctor de justiça
Francisco Ramos; c, em consequencia, requer a V. Ex. se digne
dispensar-lhe a sua superior approvacáo .

Deus gllardc a \1. Ex. - Benito í'íllanneva presidente. - C,
A. Gcycr, secretario.

Buenos Aires, aos 22 de setembro de 1908.
Ao Sr. inspcctor Dr. Raffo I-I. Bcccar Varcla ,

Sr. inspcctor geral:

A sociedade anonnyma Tr ust del Alfo ParaQ,llCty solicita ,I.
approvação das altcracôcs feitas nos seus estatutos pela asscmblca
gctal extraordinária celebrada em data de 28 de agosto elo corrente
anuo, e ú qual assistiu o Sr. inspcctor de justiça Franscico Ramos.

A principal modificação consiste na rcduccâo do capital social
de 2.000.000 de' pesos ouro sellado para 1.5°0.000 pesos da
mesma moeda, sendo as demais alterações de detalhe consequcntc
da rcducçao do capital.

Havendo-se reunido a assemblca e consrituida de accórdo com
a lei e assim sanccionado 'as alterações propostas e considerando
que estas não collidcm com qualquer disposição legal, sou de pare
cer que nada o?sta a que sejam cllas approvadas ,

Buenos Aires, ;lOS 26 de setembro de 1~98.-.J. A. Raffo.
T·5'L

Sr. Ministro - Como se vê (1<1:0 irformacões supra prestadas
pelo Sr. inspcctor Dr. Raffo, estria em tern-os de ser approvada
as alterações dos estatutos, sanccionadas peja asscmbléa geral cxs
traotdinaria de 18 de agosto ultimo da sociedade anonyma Trusi
del Alto Paragltay.

29 de setembro de 19°8. - Homcio Bcccsr Vorcla,
Buenos Aires, aOS 2 de outubro de J()()B.
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Ilavcndo sido as reformas de: estatutos, cuja approvaç.io se: so
licita, devidamente sancciouadas em asscmblóa Q:cral cxtraordinaria
de accioniszcs, )cgaImcnte convocada, é cclcbrad«, eattcndendo á

informação dá Inspcctoria (lera! ele Justiça: o Presidente -da.Re
publicn decreta:

Art. I. o Fica approvada a reforma (Cita nos estatutos da so
cicdadc anonyma Trnst dei Alto Paraçua «, pela asscmbléa g'cral
cxtraordiuaria de accionistas realizada 'em data de 28 de ag"osto
ultimo, nos termos consignados na cópia da actn respectiva con
stante de fls. r3 a 2':; deste processo"

Art. '2" (J Publique-se, de-se ao registro nacional, annotc-sc na
Inspectoria (i-eral de justiçn c) scllado, permiua-sc tirar traslado
do processo para os effcitos de) art. 295 do Codizo do Commcrcio.
- Fiuuema Atcorta.:« !{" ,\'. Naon .

Certifico qUl: o que vnc acima é copia em I r tolhas uteis, do
que consta do processo letra 'T' n. 52. da Dircctoria de Justiça
desce miniszcrio, Buenos Aires, <10S3 de outubro de 19oB.-JlIan
Jjvlro:lbàl. ofliciai maior. Estava uma chance.la com os seg'uintes
eJizcf'cfJ :l\Iinistcrio da Justiçú c Iustrucção Publica da Nação Ar
gentina.

O que acima fica 'transcripto concorda COJU o certificado allu
dido, que para constar vac appenso ao presente e dou fé.

Leitura feita ás partes, ratificara:n o seu contendo e assumam
com ~lS tcstcnlunh.r...s Sr5. Augusto Panlseu e Fclix Brito, aqui rc
sidcr.tcs e maiores de -:dade.- Bctiilu Villanucva C. A. Gcver,«:
_1. P.w!sen,tcstcmunha.- Felí» nrilo, testemunha. '(Estava um
sc'lo). Perante 111im.- F. %:rnQe.

Valem : a rasura - dictado - accioncs -:- sesenticuatro 
Harria - 247.9:14-din:ctorio - p~lgo-tendri1J~- dcbentures
dos; e as entrelinhas : Domingo Bonclli -t--' quinhentas accioucs y
veinticinco votos - cuatro, acciones,-sc. Entreparcnthesis - de
rogando los anteriores - Los novccicntos mil pesos oro sclludo
que cstnblecc la escritura de trcinta de .cncro ele mil nucvccientos
sicro - nao valem

Confere com o original, passado perante mim) neste registro
071 a meu cargo. Prorocollo do a11110 1908.

Para Sociedade Anonyma Trust de! i11tO PClr~l!2JI::ty passo o
presente que scllo c assigno em Buenos l'i-Ü·CP aos '2 \te dezembro
de 1909.-F. Z:rnge.

Estava a chancelia deste tabelliáo publico de Buenos Aires.
Reconheço verdadeira a assignaturu verso de Frederico Zange,

escrivão publico nesta capital, epara constar onde convier mandei
passar o presente, que assigno e vae sellado com o sello deste Con
sulado geral, devendo a minha assiguatura ser reconhecida naSe-
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crctaria das Relações E\:tcriorcs OLf nas lnspectorias das Alfanctegas
ou nas Delegacias Fiscacs do, Governo Federal.

Sobre tres estampilhas ícdcracs valendo collcctivamcn;c SS do
imposto do sello consular brazilciro: Buenos Aires , aos:3 de de
zembro de I<)OC).- Dr ..-ílberto Conrs.ío .. consul g-craI.

Estava a chancclln do dito Consulado do lSraill em Bueno~;

Aires.
Seguia-se a lcgalizacíio da íirma supra, fcita pela Secretaria das

Relações Exteriores na Capital Federal.
Estava devidamente sellada na Rccebcdoria da Capital Federal
.Nada mais continha o dito certificado, que bem e fielmente

verti do próprio original, ao qual me reporto.
Em fedo que .passci apresente que scllci com o scllo do meu

oíflcio c assigno, nesta cidade do lho de Janeiro, aos rú de de
zembro de 19°9.

Rio de jaueiro , IÚ de dezembro de IgCH).-TJ .J1u.rr.1.Y,
Ed win Douglas Murray 1 traductor publico e interprete com

.mcrcial juramentado~Rua da Candclaria 11. 28.
Certifico pelo presente que me foi apresentado um documento

(Estatutos da sociedade anonyma T1'usl .ícl .:'Ito Pc!IctfJ,U~7f)cscripto
em castelhano, afim de o traduzir para a língua vcinacula, o que
assim cumpri em ruzão do meu offício e cuja tradncç.io é a seguinte:

Cartorio civil e commcrcial

Estatutos da sociedade: anonyma Trnsí del ,,\!to Par({!2l1.-~y-

Escrivães. Ricardo jJuir; Lomcz.s--Frc.icríco J::IJlIJ,"e.- i\ venida
de Xlayo, SB6.-Buenos "Aires'.-Union Tctcíoníci, 4;) Avenida.

N. 719, Na cidade ele Buenos Aires', capital da Rcpublica Ar
gelltina em 1 de dezembro de 1906, perante mim, escrivão publico,
c rcstcnmuhas abaixo assignadas. compareceu o DL D, Benito Viila
nucvn, solteiro, residente na Avenida de 1\'1a.Y0!l. (05) maior de
idade, de mirn conhecido. do que dou te, e disse: Que em lima
rcuni.io que o comparecente c outras pessoas celebraram no dia 15
de outubro do corrente anno.' resolveram declarar constituida a so
ciedade ail~n~ynla - TI' ust dcl: lilo P.7ragIf3_r) cujos esta_tu tos nppro
varam dcíiuitivamcntc. subscrevendo o capual ncccssar:o c elegendo
a primeira directoria, conforme se ve da neta qne foi lavrada c que
vac adcante trauscripta , Que na fórrnn acima c tendo se depositado
no Banco de Londres e.Brazit a quantia determinada pelo art . 3IH)
alinca ::);\, do Código do Commcrcio, o o~ltorgantc.'l1a .sua C]ual;i
dado ele presidente ela sociedade, apresentou-se no J\1inisterio da
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justiça pedindo o reconhecimento da personalidade jurídica da dita
sociedade c a approvação dos seus estatutos. E o poder Executivo
da Nação,prccnchielas as tormalidades lcgacs, o concedeu por decreto
datado de 30 de novembro do corrente anno, conforme tudo se
prova com os documentos que transcriptos são, do teor seguinte:
Acta constitutiva da sociedade anonyma Trust dei Alto Par:toua.y.
«Na cidade de Buenos Aires, capital da República ArgcntiJ)~, aos
15 dias do mcz de outubro de 1906, ás 4 horas da tarde, reunidos
em um local á Avenida de Mayo 586 os Srs. Dr. D. Benito Villa
nueva, Faustino .M. Lczica, Alfredo F. de Lrquiza, engenheiro
Carlos A. Geyer, Ricardo F. Lavalle, engenheiro Florcncio
Martins de Hoz , Sebastían Chichero, Cornclio Paats, Dr, Jorge
Laure, r». J. A. Argerich, S. Diana Crispi, r». Benjamin Dupont,
Andrcs Luzio, F. Alfredo de Torres, José F'. Menchaca c cngc
nheiro J. Carlos Calastrerné, pelo Britisl, & ArgcnJinc Corpo
roiion, Linuted, resolveram t 1111dar a sociedade anonyma que
denominaram Trusi de! Alto Par.V2:uay com um capital de 2.000.000
de pesos ouro, sellado dividido cni 4.000 acções c cinco pesos ouro,
scllado. cada uma ao portador e com o fim de adquirir dos Srs.
Orlando & Comp. 08 campos que constituem a «Fazenda Rodrigo»
situada no Estado do Matto Grosso, Brazil, e composta de uma
snperficie de ;:)84. 950 hectares, com todos os seus estabelecimentos,
fazendas e todos os demais bens moveis que a compõem e explorar
os bosques dos referidos campos. O fim da sociedade Trusl del
Alto Paragzt:1y é além disso, realizar todas as operações com
merciacs .

Presidida a reunião pelo Dr. Benito Villanueva, este 811 b
mettcu á consideração da assembléa o projccto de estatutos, sendo
approvado, depois de discutido, juntamente com o projccto do pro
specto para a subscripção e emissão ele acções.

Seguiu-se a subscrípção da primeira parte do capital, dando o
seguinte resultado:

Srs. Dr. Benito Villanucva, 5.000 accócs ; F. 1\-'1. Lezica,
5.000; Alfredo F. de Urquiza, ;:).000; Ricardo F. Lavallc, 5.000;
Eng. Florencio Maníuezdc Hoz, 1.000; Scbastian Cichero, ,I .000;

Cornelio Paats, 1.000; Dr. Jorge Lauro, 1.5°0; Andrcs Luzia,
5.000; DL Benjamin Dupont, 1.000; DI. J. A.. Argcrich, 200;
Diana Crispi, 500; Eng. Carlos A. Geycr, 2.5°0; F. Alfredo de
Torres, 200; J. F. Mcnchaca, ;:)00; .J. Carlos Calastrcm6, pelo
Brit1:sh <9 Arg'C1Zti1Z::t Corporation Limited, 20.000.

Achando-se subscripto mais de 10 por cento do capital a emir
tir-sc, o SI'. presidente declarou constituida definitivamente a so
ciedade Trusl dei Alio Paraglt..'1y' e referiu a necessidade da eleição
da directoria resultando serem elcitos :
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Presidente, Dr. Benito Villanucva ; vice-presidente, Fuustino
M. Lczica : thesourciro, Alfredo T. de Urquizu : secretario; Eng.
Carlos A. Gcycr; vogaes : Ricardo F. Lavalle, Andrés Luzio ,
Scbasticn Cíchcro, Eng. Florcncio Martinez de HOL, Cornclio Pa
ars c Dr. Jorge Lauro ; syndico J. A. Argerich; syudico supplente,
S. Diana Crispi.

Acceitos os cargos, resolveu se solicitar do P. E. Nacional a
personalidade jurídica da sociedade e autorizar o Sr. presidente a
acceitar as. ampliações e modificações que o Governo fiz:r no~ esta
tutos, aSSIm como para dar todos os passos ncccssarros afim de
ficar legalmente constituida a sociedade anollyma Trust del alio Pa
1'aguay, deliberando-se também que a presente acta fosse firmada
por todos os presentes, sendo suspensa a sessão ás 5,15 da tarde.
-Benito Vilianucva .-Jorge Laure .- C. A. Gerer, - S. Ci
chero.-R. F. Lavallc .-Florellcio jl:fart-ine'i de 1!o1. -C. Paais.
-Juan ..A. Argerich.-Secondo Diana Drispi.- A. F. de Ur
quisa . - Fansiino JlI. Lesica .- Benjamin Dupont . - Andres
Luzio, por procuração da Brílisli & Arocntine Corporation Ltd.
-Carlos Calastoemc,.-: F. A. de Torr~s.- José F. Menchaca,

Por copia conforme. -Benito VitlanucFa,. presidente. - Trust
dei Alto Paraguay, Avenida de Mayo S'd6.-GJr/os A. Geycr, se
cretario.

Estauntcs da sociedade auonyma Trust del Alto Pai-aquay

CAPITULO I

~o.J-m, OBJEC'fO, DO-lnClJ..IO 1~ DURAÇÃO

Art. I. o Com a denominação de Trusl del AUo Paragua«,
ílca constituida uma sociedade anol1yma para iniciar, fomellt~r de
senvolver, explorar e realizar toda a classe de operações commer
ciaes e indnstriaes, nas Republicas Argentina, Paraguay, Bolívia e
Brazil , especialmente para os seguintes fins.

a) adquirir dos Srs. Orlando & Cornp. os campos qne consti
tuern a « Fazenda Rodrigo », situada sobre os rios Paraguay e 1Hi
randa, Estado de Mario Grosso, Brazil, com urna su períicic de
384.95° hectares, C0111 os seus bosques; estabelecimentos, uteu
siiios, material de exploração) cercas de arame, fazendas e demais
bens moveis;

b) explorar as madeiras ~as martas c. seringaes comprados ou
que venham a ser comprados ou arrendados, podendo montar
qualquer industria, como seja; serraria, fabrica de tanino, cortunie,
etc., que a directoria da companhia considerar conveniente;



c)..explorar os ~cg-oci()s ck estnncia, comprando e rendendo
hlzçn;da.0,' ü,rgalliZal??O uuclcos lústorü; piE"a melhor rcproducção c
mesllç<:g-cJl1, dos ammacs ;',.

d) estabelecer xarqucadas, C0111 S'lÚ1S indústrias anucxas, para
mclhornproveitamcnto ;

c) estabelecer .. dircctumcntc ou de combinação 'c0111 outras
companhi~s, uma, Iiuhude riavcgaÇrlo desde o Rio da Prata ató o
Paragllay'~Alto' Paraguay para, o transporte 'de suas iudustrias
e productos ;

.D estabelecer urna casa bancaria com as succursaes "que forem
nccessarias, agindQ a.sociedade só ou em participação, C0111 os fiüs
de fomentar o desenvolvimento das. iudustrias e do commcrciocm
g-cral c1cssa,r-eg'i(to) obtendo dos Governos do Brazil'l da Bolívia ~ elo
Paraguay ,as' autorizaçócs c 'privilegios hvpothccarios lcgncs que
sejam. ncccssarios ; .

g) procurar, denuuciar, COlTlprar, vender, arrendar, negociar,
hyporhecm,. trocar, cxammar ~ explorar minas c terr,as onde .sc
possa verificar a cxistcncia ele miueracs c pedras preciosase ad
quirü'ou dispor das, minas) depcndencias ou direitos nestas ou 'em
outras rcgiôcs ;

:h) ~utiiiúlr~sc;. para explorações de 'minas', industrias ou outros
fln3 das quedas eragllas quc se achem dentro das propriedades
desta sociedade e das que possa adquirir.; , .

_1) comprar. vender. arrendar, importar, exportar, negociar em
terras, mattns, casas) minas, materias primas, navios, mercadorias
em geral, e exercer todos os actos commerciacs, de accórdo com as
leis de cada paiz ;

j) fundar, organizar. ou auxiliar a O1~ganiz.açao de qualquer
compan'iia, companhias, coloiiias, povoados agric'olas c pastoris,
ütbricns,hoKts, etc;

lJ) adquirir p,or, cQ!?-1pra, _transfctencia ou de outro modo pa
tentes indusn-iacs e de invenção. privilcgios, marcas de fabricas ou
de .commcrcio. ~egociar em titulos de renda ou acçôcs de soei e~

dadcs :
l) cQmprar,,~~ITendai.", participar, construir, ,melhorar, dirigir,

explorar ferro-carris, linhas de bonds de tracçáo animal, á'vapur
nu clcctrica, ponte, poço~, diques, canaes, aqneductcs. moinlios ,
fornos, concessões ou insrallaçôcs hydraulicap, ou elcctrícas, de
qualq ucr fórmu ou sob condições lcgaes que sejam obtidas, c con
tractar toda classe de obras pubhcas ou particulares;

m). requerer e contractar com os respectivos governos gemes
ou provinciaes e com as municipaiidadcs autonomus as concessões
cprivilcgios qu~ )c)rem ncccssarios ' par'l. facilitar, <llixilim", c de
fender todos os objectos c fins l\<l. sociedade, estipulados 110S pre
sentes estatutos;
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n) formar sociedades para a implnntaçáo de novas industrias,
participando ncllas ou uão, c bem assim fazer parte de sociedades jú
existentes, com cllas funccionando em negocios ou industriae da
sociedade, quer parcial, quer totalmente;

o) apresentar-se perante qualquer autoridade judicial ou ud
miuisírativa, COI11 amplos poderes, para a defesa dos interesses so
ciacs, praticando todos os netos jurídicos que se possam 'relacionar
C0111 os fins visados com a constituicão do Trust del Alto Paraçuay;

p) empregar os fundos c valores da sociedade que não":'1ejnll1
ncccssarios desde logo, realizando para i2S0 as operações bancarias
ou commerciaes que melhor convenham aos interesses sociaes;

q) tomar emprestado dinheiros, garantindo o respectivo rcern
bolso, da maneira c mediante as condições que a sociedade julgar
convenientes; fazer a emissão de obngaçóes hypothecarias ou
dcbeniures ao portador, C0111 a garantia da totalidade ou de' parte
das propriedades da sociedade; comprar, redimir ou cancellar essas
obrigações mediante pagamento. As emissóes effcctuar-se-háo dentro
ou fóra daquel1cs paizes onde Se achem situados os bens.de raiz";

r) Vender, hypothecar, melhorar, permutar, arrendar, desen
volver todos ou qualquer parte dos bens ou direitos da sociedade
mediante os preços e condições que á dircctoria parecerem couve
nientcs, recebendo, além do dinheiro, accóes ou debcntures de
outras companhias; ,

S)J~lzcr c praticar tudo mais que possa conduzir á consecução
dos ditos fins ou de qualquer dclles, sendo a intenção que os fins
eS\Jcciticados em cada um dos paragrapbos do presente artigo;
\)(1 vo disposição em contrario, sejam considerados (amo objectos
distinctos, porém de nenhuma fórma .limitados' aLI restrictos pela
referenda aos termos de qualquer outro paragrapho.

Art. 2. Q O domicilio Icgal da sociedade Trust del Alto 1<7
1:agua.y é na cidade ele Buenos Aircs.xapital da Rcpublica Argcn
tina 1 podendo ella estabelecer succursnca ou nomear represen
tantes 1cgaes nas Rcpublicas do Brazii, da Bolivia:e do Paragnay.

Art. :i. Q A duração ela sociedade é fixada em 99 a11n05, COIl~

tados da data ela approvaçáo destes estatutos pelo Superior Go
verno Nacional, salvo liquidação antes de chegar ao seu termo: de
Jiberuda pela assembléa geral de accionistas em numero represen
tando duas terças partes das accócs emittidas.

Art. ~~.u.\ sociedade abonará aos 81'S. Orlando & Comp.,
pelos 3tLt.950 hectares' de campos e mattas, pelos estabelecimentos ~

cercados, bemfeitorias c por todos os bens moveis e immoveis qw~

ú mesma sociedade devem cllcs transferir c alienar na fôrma de
vida, a quantidade de ·I20.00Cl accôes intrcgalizadas (1<1 sociedade
Trust de! AI/o P.?Ic?P)I,J)'1 pelo seu valor cscripto {noüúll(1),.cú
quantia de 52o.0()o pesos, ouro, em moeda torrente.

Poder Exc":l\\il·o·- IÇO') ~ Voi. li. ,,2
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CAP1TULO II

GAl>1TAL E' AC<;tJES

Art. 'S.0 o 'capital da sociedade é fixado em a.oou.ooo de
pesos ouro scllado, representado por 400.000 acçóes de cinco
pesos ouro, cada uma, podendo ser elevado até a importancia de
5.000.000 de pesos ouro, progressivamente, mediante deliberação
dos accionistas em assembléa geral. O capital social fica assim
distribuido : 120.000 accóes serão entregues aos S1's. vendedores
de accórdo com o art. 4°; 200.000 acçõcs serão emittidas desde
logo e offerccidas á subscripçáo publica e Bo.ooo acçóes ficam re
servadas para serem emittidas quando assim resolver a dircctoria
da sociedade. As acçóes serão pagas mediante entradas correspon
dentes ao valor de 25 %, nas cpocas determinadas pela dircctoria.
Emquanto não forem intrcgalizadas, as acçõcs serão nominativas,
porém transferivcis por via de endosso, o qual será feito por meio
de uma declaração de traspasse firmada pelo cedente e pelo cessio
nario, declaração que será entregue á companhia para a compe
tente annotacáo no resistro de acciouistas.

Art. 6.0 A sociedade considerar-sc-ha constituida uma vez
subscriptas 200.000 acçócs da primeira emissão. As acçóes sedu
assignadas pelo presidente, thesoureiro e secretarto da companhia.

Art. 1;0 A subscripção e posse das acçóes importa na obri
(racáo de observar as disposições dos estatutos c as deliberacôcs
âas assem bléas gcreas dcvidamcutc constituídas. '

Art. 8. ° O accionista que nüo realizar as suas entradas nas
épocas fixadas terá que pagar sobre as entradas em debito, a titulo
de juros e multa, 12 % ao anuo, contados' desde o ultimo dia de
signado para o pagamento. Si passados 90 dias não houver elle
pago uma ou mais entradas, juntamente com os juros e as multas
em que houver incorrido 1 poderá a dircctoria declarar em com
misso as acçôes pertencentes aos accionistas que houverem incor
rido em mora independentemente de interpeilação judicial, c ven
del-as em hasta publica ou por iutermcdia rlc corretor de Bolsa"
na fórnia do art. 333 do Código do Commercio, por conta e risco
do accionista em moral c sem prejuizo de Rua responsabilidade
pessoal.

Art. 9°. Uma vez integrado o valor das acçôes, serão entregues
titulas definitivos ao portador em substituição das cautelas provi
sorias, ficando aos subscriptorcs a opção de integral-as antes dos
prazos fixados.

Art. 10. A participação do accionísta no acervo social c '110S
iucros a distribuir será sempre proporcional ao numero de accócs
Integralizadas que possuir. '
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A participação elo subscriptor de acçõcs não integralizadas, ou
que forem no decurso do anuo corrente, será proporcional ÚS quotas
ou entradas c á data ou época em que houverem sido realizadas.

Art. I I. As accôcs são indivisivcis no sentido de que a com
panhia não reconhecerá mais de um proprierario por cada acção, re
conhecendo como tal o seu portador; para os fins do titulo .

Art . 12.' Todo o accionisia deverá apresentar os seus títulos
por occasião de cobrar os di videndos sobre a.; suas acções c assi
gnarú recibo pelo respectivo importe.

Os dividendos não cobrados dentro do prazo ele rrcs annos da
data em que houverem sido declarados, reverterão em favor da
companhia, prescrevendo toda acçrlO no sentido de sua reivindkàc;ão.

CAPITl'LO 111

Art. 13. A companhia será administrada por lima dircctoria
composta de nunca menos de nove accionistns ,

Art. 14. A directoria funcciooará validamente com a assis
tenda de cinco de seus membros.

Em caso de ausencia do presidente c do vice-presidente! poderá
prcsioil-a o thcsoureiro ou secretario.

Art. [5. Para ser eleito membro da dircctoria é nccessario que
o candidato possua I .OQO acç(>es, as qneles serão depositadas em seu
nome na thcsouraria da companhia ou do banco da mesma, ficando
inalicna\Teis durante a vigeucia do seu mandato.

Art. 16. A direcroria elegerá dentre os seus membros, an
nualrnente, o presidente, o vice-presidente, o thesourciro c o secre
tario, os quacs todos poderão ser reeleitos.

Art. I? O director cffectivo ou supplenre cessarárlc scl-o
deixando de ser accionista , ou si por qualquer hypothcse tornar-se
devedor em mora da sociedade, ou si deixar habitunhucutc de as
sistir ás reuniões da dircctoria sem motivo justificado, ou si for de
clarado insolvente.

Em qualquer dos casos acima será declarado perdido o seu
mandato.

Art . IR. Em caso de urgcncia, por motivo de renuncia, cas
sação "de mandato ou impedimento de um ou. mais directores effe
ctivos, a directoria nomeará um ou mais dos supplcnres até a pri
meira assembléa, devendo a clcicâo rccahir sobre os maiores aceto-
nistas , " .

Art. 19- A primeira dirccioria exercerá o Seu mandato pelo
espaço de trcs aunos : ao terminar o segundo a11l10, retirar-se-hão
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quatro l~e seus membros; que .serão designados pela sorte, c no fim
do terceiro annov sahirâo os cmco restantes.

Nos annos' seguintes ri renovação far-sc-ha por antiguidade,
de quatro e cinco membros alternadamente.

A deição dos .uovc. dircctores .será feita pela asscmbléa ,geral,
podendo 2C1' reeleitos os dircctorcs retirantes.

Art. 20. A directoria reunir -sc-ha em sessão, pelo menos,
uma vez por ~11CZ ou mais a miudov si o presidente o cntendcrcon
vcnientc. As resoluções serão tomadas por maioria de votos, de
cidindo o do presidente em,caso de empate, c as resoluções tomadas
serão lançadas em uni livro ele actas com a assignatura do pre
sidcnte OU do vice-presidente c do sccrctari(ji" OU, na falta destes,
de um dos' dircctores presentes.

CAPITULO IV

Dl.RECTOHIA

Art. 21. A primeira dircctoria será constituida pelos Sr8.
accionistas:

Presidente, 'Dr'. Benito Villanucva;
Vice;;p1'csideute. Sr. Faustino M. Lczica ;
Thesoureiro, Alfredo F. de Urqniza ;
Secretario, engenheiro Carlos A. Geycr;
Vogaes : Srs , Ricardo F. Lavalle, engenheiro Florcncio Mar

tinez de Hoz, Sebastian Cichcro, Cornelio Paats, Dr. Jorge
Laure c Andres Luzia; ,

Syndico, Dr , juan A. A,guerieh :
Svndico supplcntc, Sr. Diana Crispi ,
Art , ~2,. Adir~ctoria terá amplos poderes para exercer a

dirccçáo e u administração da companhia c para contractar em seu
nome, dentro dos fins estabelecidos nos presentes estatutos c sem
outras' restriccócsquc as resultantes das disposições dos mesmos,
que estabelecem as attribuiçõcs privativas da assembkn geral dos
acciouiatás ,

As deliberações da dircctoria serão executadas pelo presidente
ou pelo vice-presidente em caso de ,ausencia ou -impedimento
daqúelle . '

Em, todos os actos e contractos, o presidente c o secretario da
dircctoría; assiguando nessa qualidade, .representarão plenamente
a.coll)pailhia,·. regendo-se os seus direitos c obrigações nos. casos
omissos ou não IJrcv.istos nO'2 presentes estatutos pelas leis gcracs
do mandato.
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Art. 23. Competirá além disso á dírectoria :
C/) .crear os empregos que entender: ,~er ,necessarios, determi

nando-lhes as respectivas. remuneraçõesfixas e em pàrticipação,
conforme entender conveniente, fixar as respectivas attribuiçóes e
delegar-lhes poderes conducentes .ao melhor desempenho de seus
cargos;

b) convocar as assembléas ordinarias e extraordinarias ;
c) apresentar, áassembléa geral o relatorio e 'balanço annnaes,

dando conta da marcha dos negocias da companhia '; .
d) propor o dividendo na assembléa geral annual e proceder}

de accórdo com esta I á respectiva distribuição trimestral; se
mestral ou annual e tomar as demais medidas que julgar oppor
tunas;

e) organizar e expedir os regimentos internos da companhia,
sanccionando o orçamento da administração, as despezas eventuacs
ou imprevistas reclamadas pelo melhor serviço, bem como as com
missões qua forem nccessarias ;

J) ter sob asua Fuarda os fundos da companhia, depositados
nos bancos ou á ordem do presidente e .do thesoureiro;

g) deliberar, em vista do desenvolvimento das operações da
companhia, sobre a emissão das 80.000 acçôes, nos termos do
art. $°, bem como resolver.sobre o modo e os prazos em que de
verão ellas ser emittidas e'pagas e as que resolver emittir ,

Presidente

Art. 24. São attribuições do presidente:
a) representar a sociedade legalrnente em todos os seus actos

judiciaes e extra-judiciaes podendo delegar ao vice-presidente ou
ao thesoureiro ,ou. terceiros as mesmas faculdadés quando entender
conveniente;

b) fazer, observar os estatutos eos regimentos internos da so
ciedade? bem como as deliberações da directoria e das assembléas
geraes; ,

c) firmar· juntamente com .o syndíco e o thesoureiro o~ balan
cetes e balanços e com o ultimo os cheques e mais documentos' de
gyro.

Art. 25. Em caso de ..ausencia ou impedimento physico
do presidente será elle substituído pelo vice-presideIlt~ O,11a
falta de ambos, 'Pelos dircctores cffectivos designados em cada
C<1.,')O,
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Art. 26. Sáo attribuiçõcs do thesoureiro :

a) examinar os titules, cauções e mais documentos da C011l~

panhia;
b) firmar juntamente com o presidente os cheques e mais do

cumentos de gyro e o balanço ;
c) verificar o livro-caixa e balanceai-o sempre que o julgar ne

cessario e pelo menos uma vez por mcz .

CAPITULO V

SYNDtCO

Art. ':27. Todos os annos, nas épocas fixadas para a eleição de
directores, aassembléa -ilOinearú um syndico e um supplentc, cujas
fUIlCÇÓCS serão as que vecm determinadas-no art. 34 doo Código do
Commercio. O syndico bem como o supplente poderão ser reeleitos.
En1 caso de ausencia, renuucia ou impossibilidade do syndico cela
supplenté, a directorianomeará um syudico interino, que servirá
até a reunião da primeira assembléa, devendo recahir a escolha sobre
um dos maiores accionistas, extrauho á directoria a ao corpo de
funccionârios da companhia.

CAPITULO VI

ASSE;iIBLÉAS (,;ERAES

Art. 28. A asscmbléa ordinariadc accionistas reunir-se-ha, me
diante convocado da, directoria. o mais tardar no correr do mesmo
mez de julho, 1]0 local, diae hora que 'se determinar. O primeiro
anno economico terminará a :)0 de janeiro de 19°7.

Art. 29,. Para que possa luuccionnr a assernblóa geral á pri
meira convocação, é necessário que se achem representadas ac
ções na importancia de metade do capital subscripto : na segunda
convocação poderá dia deliberar com qualquer numero de accio-
nistas . .

A directoria organizará a ordem do dia das assem bléas e nellas
não poderão ser aventados quaesql1er assumptos alheios á convo
cação.

Art. 30. A asscmbléa geral extraordinaria reunir-ac-ha sempre
qlJea dircctoria ou o svudico julgar neccssario, 'ou quando fór re-
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querida por um numero de accíouistas representando a vígcssíma
parte dJS acçõcs emittidas, declarando no requerimento os fins para
que pedem a reunião

Art. 3J . Dous dias, pelo menos, antes da reunião da assernbléa,
deverão os accionistas depositar as suas acçôes na secretaria da com
panhia, afim de obterem um bilhete de ingresso, em que será deter
minado o numero de votos que a ellcs respectivamente competir.

Os donos de accões e cautelas nominativas terão direito ~l voz e
YOt0 sem antro requisito que não a apresentação do recibo a ellas
correspondente.

Art. 32. Em todas as 'votações e deliberações da assernbléa, o
possuidor de cada grupo de 20 acções terá direito a mTI voto.

O accionista impedido de comparecer á assembléa poderá fa
zer-se representar na votação por outra pessoa mediante carta munida
do vis/o do presidente.

1\ nenhum accionista, de qualquer que seja o numero de suas
acçóes, será licito representar mais de uma décima parte dos votos
correspondentes a todas as acções emíttidas, nem mais de dous de
cimos dos votes, presentes na assernbléa.

Art. 33. As votacões serão publicas e as deliberacões tomadas
por maioria de votos, 'salvo nos casos previstos pelos estatutos.

Art. 34. Os aviso de convocação serão publicados durante 15
dias nos jornaes da capital, devendo delles constar os assumptos
que constituem a ordem do dia.

~rt. 35. O presidente ou o vice-presidente da directoria presi
dirá as assemblcaa, nomeará os cscrutadores e decidirá das votacôes
em caso de empate. .

Art. 36. As deliberações das assembléas serão lançadas em um
livro especial de actas com as assiguaturas do presidente, do secre
tario e dos accionistas presentes quc o quizcrcm fazer.

Art. 37. As resolucôes tomadas pela assembléa, com reíeren
cía c nos termos dos presentes estatutos, obrigam a todos os accio
nistas embora nella não 11ajam tomado parte, ou dellas hajam dis
sentido, salvo o disposto no art. 354 do Codigo do Commcrcio ,

CAPITULO VII

DISTRIBUIÇÃO DE LFCROS

Art. 38. Os lucros líquidos da sociedade verificados em ba
lanço, depois de deduzidos os gastos de administração, as reservas
usuaes e a quota de deterioração e a' irnportancia das contas consi
deradas incobraveis serão distribuídos da seguinte forma: 50/0 para
ofundo de reserva; 2 0 / 0 para o presidente; 1% para o syndico ;
7% aos demais membros da dircctoria em proporção ~ sua assis-
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teucia : 5('/0 para ser distribuido pela directoria entre o pessoal em-
pregado da companhia c na proporção que julgar conveniente) c
finalmente 80";/0 para os accionistas.

Quando o fundo de rcscva attingir ao limite estabelecido pela
lei, a quotaAe 5"/0 a cllo destinada passará a -constituir uma nova
conta, que se denominará « fundo de prcvisão . .

.A..rt. 39. O capital representado pelos fundos de reserva e de
previsão poderá -ser empregado em titulos do Estado, acções de
estradas de torro, cmprestimos hypothccarios c na comprá de im
mOVCiS.

CAPITULO VII!

nlsPoslqi)ES (jERAES

Art. 40. As divergencias que possam surgi!' entre os directores
e os ucciouistaa scrão submcttidas a arbitramento, caril exclusão
absoluta dos tribunaes [udiciaes ,

Art. 41. Os presentes estatutos só poderão serreformados por
uma assembíéa cxtraordinaria para esse fim convocada. Para que
seja valida qualquer modificação, deverá ella ser sanccionada por
um numero de sacias que represente pelo, menos duas .tcrças partes
das acções ernittidas .

Art. 42. Em todos os pontos não previstos nestes estatutos
prevalecerão as disposições do Código 'do Commercio argentino,
em Ylgor .. na parte que rege as sociedades anollymas.

CAPITULO IX

LlQnDAçÁo

Art. 43. Em caso de liquidação da. sociedade , seja por motivo
de venda, fusão com outras ou outra, sociedades, ou pela expiração
do prazode sua duração, que os acciouistas não tenham querido
prorogur, Reja por qualquer outro motivo, a liquidação ficará a cargo
da mesma dircctoria ; mas H assemblca poderá, si o julgar neccssario,
nugmcntal-a de dous accionistas iuspcctores, que possuam pelo
menos Soa acções cada uni.

CAPITCLO X

mssosrçõss TRANS[TOR[AS

Art . 44. E' attribuição especial da dircctoria nomeada no
art . c ieffectuar a acquisição das propriedades a que se refere a
alinea :r) elo art. 10 destes, estatutos.



Art. A5. Declara-se aqui que os 10% sobre-o capital exigidos
por lei foram já realizados c acham-se em deposito no Banco de
Londres & Brazil, nos termos prescriptos pelo art. SJ8 ';:rhe11<13'a
do Codigo de' Connncrcio ,

Art. 46. Fica o presidente da dircctoria autorizado.

J) a promover. a approvaçáo destesestatutos, requerendo o rc
conhecimento de Rua personalidade jurid ica c acceitando .as reformas
Ol~ accrcscentamcntos dictados pela autoridade competente;

b) uma vez obtido o reconhecimento de sua personalidadcjun
dica, apassar o neccssario instrumento reduzindo a escriptura pu
blica os presentes estatutos; a promover asua inscripção 110 registro
de commercio c a pratica.r todos os actos que a lei exige para o fuuc
ctonamento da compauhia :

c) a acccirar e firmar, por si oupor meio de procuradores le
gaes, as cscripturas e os documentos relativos i~ transferencia .dc
todos os bens moveis, immoveia, accessorios, direitos, etc, qüc de
vam passar ú propriedade do Trustdel Atio,ParCJg{ldy; .

d) a effcctuar as despesas necessarias para o desempenho das
autorizações que lhe conferem o presentes estatutos ..

E' cópia fie1.- Benito Viltanuéva, presidente, Trust dei Alto
P."lIa,guay. Avenida de Maio 586.-Garlos A.Gere1", secretario

Buenos Aires, SI de novembro de 1906.<\.S., Ex. o Sr.uni
nistruda Justiça c Instrucção Pu bIica.~ Benito Villanucva, ,'presi
dente' na 'primeira directoria da sociedade anonyrna Trust dei Alto
P:trG(2,UJ)', constituindo domicilio lcgalnct Avenida de' Maio S86,
por esta e na melhor forma de direito vem expor a V. Ex. que, em
virtude da autorização conferida pelo art. 46 dos estatutos appro
vados pelos sacias fundadores da dita sociedade, vem pedir a V.
Ex. o reconhecimento da personalidade juridica da sociedade Trust
dei Alio Par.lc:u::ty pejo Superior Governo da Nação. Para os de
vídos cflcitos ,-lcompallha o presente uma cópia fiel da acta da con
stituição da referida sociedade, bem como uma cópia dos estatutos
que foram approvados para regcl-a e que constanr de seu livro de
actas , 08 sócios .fundadores.. subscreveram 54.4oQ accôes e acha-se
depositada no 'Banco de Londres & Brazil a quantia exigida nos'
termos do art. 318, alínea 3Q do Codigo do Comrnercio, segundo
consta do certificado junto.

Por tudo isso requer a V. Ex. sirva-se deferir o seu pedido
por ser de justiça. -Benito Villcnucva, presidente Trust dei
Altu Paraguav. Avenida de Maio n , 586.~CGrlos A. Geyer, se
cretario. Divisão de Justiça, 22, de novembro de 1906.-'- A' iuspc
ctoria Geral dc justiça para informar. '-Bastos. Buenos Aires,
novembro de '19°6. - Exm. Sr, 'ministro. A'socicdade-denomi
nada «Trust de! Alto Paraguay-que se apresenta- a 'V, 'Ex. soli-'
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citando autorização para fuuccionar no caracter de anonvma, con
stituiu-se nesta capital C0111 o fim de explorar e realizar t"fxla classe
de opcraçôes commerciacs e industriaes nesta Repllblica e 118.8 do
Paraguav, Bolívia c Brazil, adquirir dos Srs. Orlando & Comp ,
os campos que constituem a Fazenda Rodrigo, situada entre os rios
Paraguay c Miranda, Estado de Matto Grosso, Brazil, c praticar
todos os demais actos enumerados no art. lO de seus estaiutos os
quaes se acham de accórdo com os preceitos lcgacs .

O capital social foi fixado na importancia de dous milhões de
pesos ouro, sellndo, representado por quatrocentas mil acçôes de
cinco pesos cada uma, das quaes 120.000, juntamente com 500.000
pesos ouro, sellado, em moeda corrente serão entregues em paga
mento das propriedades que a sociedade adquire dos alludidos se
nhores ; 200.000 accõcs são offerccidas á subscripçáo publica e.
80. noo ficam reservadas para serem emittidas opportunameute .

Segundo a distribuição de fi. I verso, s6mente se acham sub
scriptas 64.400 acçóes, Ou sejam 322.000 pesos ouro sellado, im
portancia que não alcança os 20 o do capital social exigido pela
alinca 2<1 do art , 318 do Codigo do Commercio. ~

As 120. ooo acçôes que se entregam aos vendedores não podem
considerar-se como sendo subscriptas, para os fins da constituição
da sociedade, por isso que, como dizia o Sr. procurador geral da
Nação em um parecer em data de 23 de novembro de 1905: «ainda
que se proponha a acquisição de bens de valor cffectivo, esta só
deve ter lagar em tempo futuro e indeterminado, e hoje não repre
senta mais do qllC uma promessa que carece do nccessario valor
legal ». O que informo a V. Ex .-J11 N/. Avellancda, Divisão
de Justiça, 23 de novembro de ·1906. - Vista ao interessado. - A.
Novítlo Lisiarcs, Buenos Aires, 26 de novembro de 1906 - EX111.
Sr. Benito Víllauucva presidente da sociedade anonyma Trust dcl
Alto P:rraguay, contestando a vista concedida por V. Ex., vem de
clarar que, conforme consta do certificado a fls. I I, se acha deposi
tada no Banco de Londres & Brazil a importaucia de 114.375 pesos
ouro scllado, equivalente a or .500 acçõcs, ou seia Uma importancia
maior de 10% exigida pelo Código do Connnercio ,

Por uma omissão não se forneceu a nova lista de acciouistas
subscriptores posteriores á data da acta constitutiva, c que ora se
transcreve mais adeantc c com a qual se fórma.um total de 00.020
acções subscriptas maior que o numero exigido pelo <1r1. 318,do
Codiao do Commercio ,

Os .n~vos Sl~bsc~'iptorcR 'sã? ?s ,s"eg~lintcs: L. C.OS!<li 5.00°.:: J.
Pelleschi, d.ooo, DI. M. SUSSIlll. 4-0, L. Defferrari, 2.000, L_
Arara, 1.000; A, Pocillo, 5°0; R. F ..Lavalle, 5.000; Enrique
Hocker, 1.000; E , May, 500 ;Dr. S. Mabit, 3°0; S. Garcia, 400;
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R, F. Carman, J .ono ; D. Bonelli, fino; total vinte c cinco mil
setecentas c vinte.

São vinte c: cinco mil setecentas c vinte Cruel somrnadas com
as .da primeira petição, fazem oitenta mil c vinte accócs .

, peix~ndo sanada a observação d,~ Inspectoria de Justiça, rogo a
\- . Ex. sirva-se dispor rara que sejam approvados os Estatutos
desta sociedade, por ser de justiça. ~. Benito Viüanueva, presi
d?llte. Trust del. ,ti/o P:trar{u:ty. Avenida de Maio 586. Carlos A.
Gcvcr, secretano.

Divisão de Justiça ~ Buenos Aires, 30 de novembro de 1906.
Visto a petição do Dr . Benito Villanueva na sua qualidade ele

presidente da sociedade anonyma Trustdel Alio P::trcVJll~1'Y con
stituida nesta capital para o fim de adquirir os campos qi.l~ COIl1

põen~ a «Fazenda H..od,rig'?)), situados ~o Estado de Matto Grosso,
Brazil : achando-se satisfeitos os reqmsitos que prescreve o art. 318
do Codigo do Commercio e satisfeitas as observações formuladas
pela Inspeetoria Geral de Justiça:

O Presidente da Republica decreta:

Art . I.'J E' autorizada a sociedade anonvma Trnsl de! Alto
P.1Y_t.Q}/ay a íunccionar no caracter de anonyrna, uma vez cumpri
das as formalidades prescriptas pelo art. 319 do codigo citado c
npprovados os seus estatutos constantes de íls 3 aIO.

Art. 2.° Publique-se ~ dê-se ao registro nacional e scllada ,
pcrniitta-sc aos interessados tirar traslado do presente processo.
~Fi(rlferOa Alcorli . - Frederico Pincdo,

C:ertifico q ue o que precede em 14 folhas uteis é cópia fiel do
que consta do processo lettra T, D. 63, do anuo corrente da Divisão
de Justiça deste miuisterio.

Buenos Aires, 30 de novembro de 1906.~.A. "\'()Jlil1o I ...iiiares.
Estava uma chancclln com os seguintes dizeres: ((Minísterio de Jus
tiça e Instrucção Publica-c-Divisão de Justiça. »

O quo fica acima transcripto é cópia HeI da acta , estatutos e
decreto referidos, que, por traslado assignado pelo Sr. Dr. A. No
villo Linares, tenho presente, do que dou fé, bem como de que
o com parecente continuou as suas declarações dizendo: que
se achando satisfeitas as exigenclas do Codigo do Commercio,
com refercncia ú sociedade de que se trata, e usando da autorização
que lhe foi conferida, vinha em sua qualidade de presidente da
directoria da mesma sociedade declarar definitivamente constituida
a sociedade anonyma Trust del ·Alto Paraguay, cujos fins e in
mitos c mais condições constam detalhadamente dos estatutos que
ficam transcriptos.

Procedida á leitura, ratificou o seu conteudo e firmou junta
mente com as testemunhas S1's. Feliciano M, Cullcr c juan An-
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touio Soriva, aqui residentes e maiores de idade - Benito Villa
nueva . Testemunha: 1-<'. M. Culler. Testemunha Juan Antonio
Soriva , Estava 'um sellO.Perante mim F. Zange , Valem. a
rasura; Gobieruo- Entre cios digo entre lineas.rassim como tomar
parte em sociedades já existentes, funccionando com ellas - no
'Vale a emenda - V ..E.

Confere 'com o respectivo original lavrado em minhas notas
no .rcgistro 11. 67<1 meu 'cargo, protocollo do anno de 1906, para
a sociedade anonymaTrust .dcl Alto Paraguay, passo. O presente
que sello e firmo em Buenos Aires aos 2 de dezembro, ·an110 do
8c110.- F. Z;{n~r.

Estava a cliancella do mesmo tabellião publico de Buenos
Aires.

Reconheço verdadeira a assiguatura retro de Frederico _Zange
escrivão publico desta capital e para constar onde convier mandei
passar o presente, que assígno e vae sellado com o sello deste
consulado geral, devendo a minha assignatura ser reconhecida na
Secretaria das Relações Exteriores ou nas Iuspectorias das Alfan
degas ounas Delegacias Fiscaes do Governo Federal.

Sobre tres estampilhas fcderaes, valendo collectívamentc 58
do imposto consular: Buenos Aires, aos 3 de dezembro de 1909.
- Dr. Alberto Conrado, consul g·eral.

Estava a chaucella do dito consulado.
Seguia-se :.1: legalização da firma supra feita pela Secretaria das

Relaçõe-s Exteriores do Brazil.
Estavam os sellos da lei devidamente inutilizados na Recebe

doria da Capital Federal.
.Nada mais co?-t~nha o dito documento, quc bem e fielmente

verti do propno original ao qual me reporto.
Emf é do que passei a presente, que sellei com o sello do meu

officio e assignonesta cidade do Rio de Janeiro aos 16 de de
zembro de 1909.

Rio de Janeiro,.I6 de dezembro de 1909.-Ed. JIurray.
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DECRETO N. 7.71J1 - Dl: 30 DE DElE"DRO DE '9°9

Abre ao :\'Íínisterio da Fuacnon o credito-de ó~~:657803~, ouro, pnrn occorrcr a
despe-as com a cunhagem-de moedas de prata.

o Presidente da H..epublica dos Estados Unidos do BrÚlil,
usando daautorizaçáo contida no art. 33, n , 5, da lei D. <2.°5°,
(te'SI de dezembro de 19u8, resolve abrir ao Miuisterio da "Fazenda
o credito de ó77:óST::;o37, ouro, para occorrcr a dcspezas com a
cunhagem de moedas de prata.

Riode Janeiro, 30 de dezembro de 19°9,.88" da Indcpcu
dcucia c 21° da República.

NILO PEÇA,\IIA.

Leopoldo de -Bulhôcs,

\, rov de ncia p~l fa cluc as (l11lclrliza~ücs de em prcst ill1<;s cx lernus suspcnsus elll I" ir
i;udc do accórdo dO,FuJldillg' Loan scjam rcstabctccí.tas dentro do exercício

de 191').

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil ,

Considerando que as circumstancias excepcionaes da vida eco
nomica c financeira do patz em 1898, determinaram o accôrdo do
Funding Loan, C1:11 -virtude do qual ficou suspenso o' serviço de
amortização da nossa divida externa por I3 annos a findarem em
junho de !9!! ; ,

Considerando que esse accordo, garantindo -nos a possibilidade
de reconstrucçáo das finanças nacionacs, pela valorização crescente
do meio circulante c pelo desenvolvimento progressivo das rendas,
permittiu á administração publica realizar obras de melhoramentos
de portos e de ampliação das redes fcrro-viarias existentes, além da
construcção de novas, e bem assim permittiu a reconstituição n8
cessaria do nosso apparelho militar;

Considerando que si os sacrifícios impostos á nação pela "impe
riosa necessidade de consolidar seu credito foram largamente com
pensadas por taes melhoramentos, só possivcis, entretanto, com o
recurso a emprestimos, que augmcnraram a divida externa c in-
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terna, indispensavcl se torna cuidar-se, logo que seja opportuno.
de reduzir os seus encargoe;

Considerando que as condições presentes das finanças publicas
asseguram ao Governo os fundos precisos para a antecipação do
pagamento da amortização da divida externa de que resultara certa
mente a vigorizacáo do nosso credito

Resolve, usando da autorização que lhe contereo art , 58, ll. 8,
da lei 11.2.221, de 30 do corrente) que o ministrada Fazenda pro
vidcncic par<.~ que a? all1ortizaçõc~ dos cmprcstimos <'1.l1L1c~;e refere
o citado accordo sejam rcstabclccidas dentro do exercício de 1910;
revogadas as disposições em contrario.

Rio de J.l1lciw, 3[ de dezembro de I9()9, 8So da Independeu
cia e 2I(J da Rcpublica .

N lLO PEÇA~lIA,

Lc()poldu de Bulhões.

Ct:éa d lUg-;1 r de uucutc üscal do illlpostu de transporte no ES[,H.l(i de S. Pauto.

o Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brazil,
attcndeudo a couvenicncia de exercer assídua e imrnediata fiscali
zação sobre a cobrança do imposto de transporte por via. marítima
e terrestre c tendo 'em vista o disposto no art . 10 do regulamento
que abaixou com o decreto n . :2.79I, de I J de janeiro de 1898,
decreta:

Art. I. o Fica creado no Estado de S. Paulo o cargo de agen
te fiscal do imposto de transporte marítimo c terrestre.

Art. :2. o Ao mesmo tunccionario compete;

a) fiscalizar diariamente nos escriptorios c agencias de COm
panhias de estrada de ferro c das de navegaçáo a venda de bilhetes
de passagens que incidirem no imposto, de accordo com os
arts. Cf e 4° do regulamento anuexo ao decreto n . "2.791, de II

de janeiro de 1898;
b) apresentar á Delegacia Fiscal do Thcsouro Nacional no Es

tadode S. Paulo, até o dia 10 de cada mez, ummappa demonstra
tivo da renda desses bilhetes no mcz anterior, discriminadamente
por companhias e pelas respectivas taxas;

c) representar immediatamcnte ao delegado fiscal referido con
tra as difficuldades e abusos que encontrar, afim de serem levados
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ao-conhecimento do ministro da Fazenda, que providenciará a rcs
pcito ;

Art. 3. o As administraçôea das estradas de ferro c das com
panhias de navegação são obrigadas a niinistrar ao funccionario de
que trata o art . 1° todos os esclarecimentos necessários e.a nota
da venda diaria dos respectivos bilhetes, sem prcjuizo da apresen
tação das guias que lhes cabe fazer em virtude' do art. 6° do citado
decreto.

Art. 4. 0 Ficam excluídas da fiscalização estabelecida por este
decreto as estradas de ferro da União, custeadas directamcnte pelo
Governo.

Art. 5. o O agente fiscal alludido terá uma gratificação corres
pondente a um por cento da renda do imposto ele transporte arre
cadada no Estado.

Art. 6°. Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 19°9, 88° da Judepeudencia
e :}I O da República.

NILU Pb\;AXIL\..

Leopoldo de Bulhões .

Abre ao vtíuistcno da Faacuda o credito cxnuordínarío de uj: 120$500 para pn

guuicmo devido no Dr, JO,lll Vieira de Arnujo , em virtude de sentença judi

ctunu •

o Presidente da Republica dos Estados. Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no decreto legislativo li. 2. 157, de
25 de novembro ultimo, resolve abrir ao Ministério da Fazenda o
credito extraordinario de 19: I 208500 para occorrer ao prgamcnto
devido ao Dr. João Vieira de Araujo) em virtude de sentença ju
ciana.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1909, nao da Independeu
cia e 21° da Republica ,

Nu.o PEÇANllA.

Leopoldo de 13 uthôcs .



DECRETO N. _7.,785-DE 31 DE DEZE.\lBRO DE 1900

Concedc uutonzacno ao lãanr.o da.Províncic do Rio Cirande do Sul .para crcsr 11111a

cartcun nyponiccana, afim dc.crrcctuar orcracõcs de credito real, e approl'a

os SCllS estatutos.

o Presidente da República- dos- 'Estados Unidos do Brazil,
de accordo com os' decretos .US. 169 A} de, 19 de janeiro, j70, de
2 demaio de1890, e 434, de 4\lejulho de 1891, resolvc :

Art. 1° Fica concedida autorisacão ao Banco da Proviuciado
Rio Grande do Sul para crcar uma carteira hypothccaria, afim de
cflectuar operacóes .de credito real.

Art. 2°. Ficam approvados os seus estatutos com as seguintes
alteraçóes:

a) As operações a que se refere O art. 151 ns. 5 e 6, devem
correr pela carteira de depositas e descontos e não pela de credito
reaL

Essas operações devem obedecer ás sesruintes bases.
Nenhuma caderneta pode ser instituída com quantia inferior a

50S, não sendo de menos de 208, as entradas subsequcntes.
Nenhuma retirada póde ser interior a 208, salvo para liqui

dação da caderneta] e só poderá ser feita por chcque ou recibo
avulso j

b) No § :}o do art. 17,deve-sc dizer em vez de: «consídc
ram-se com efíeito», «consideram-se como feitos) ;

c) Noart. 18, deve ser supprimido o periodo seglllúlc':
ttAlem "das condições do emprcstimo, o Banco estipularáem seus
contractos as multas que julgar convenientes 'Para o caso dcíalta de
cumprimento das condiçôes do mesmo contracto.» ,;

d) No art , 20, "clevcÍn ser supprnnidas' as- palavras - ou
insolvabilidadc ;

e) No final do art. 29'e antes do'> seu pnragrapho unico 'deve
se accrescentar : Nesse regulamento nenhum onus poderá ser im
posto aos mutuarios, além dos que-estão expressos nos estatutos.

Ar1. 3'). O Banco fica obrigado a declarar em seus estatutos,
antes de começar a funccionar :

~1YQual o capital destinado ÚS opcraçôcs de quc trata o art. 13
dos mesmos estatutos;

b) A proporção do capital social cuja perda deve operar a dis
'so'Itiçâo da:\socicdade;

c) Oscasos dc dissoluçáo voluntaria da sociedade;
d) idoima e cóndiçóesda liquidaçao.



Art. 4°. A circumscripção, dentro da qual erlcctuará as suas
operações p Banco da Provinda do Rio Grande do Sul, não é ex-
efusiva para o mesmo Banco. ,

Art,5D • Fica o Banco sujuitoá effcctiva fiscafização do Go
vemo, obrigando se para C:~BC fim a entrar para os colres da Dele
gacia Fiscal em Porto Alegre com a quantia de seis contos de réis
(6:('008) em prestações scmcstracs udcanradas .

.Art, 60., Revogam-se as disposiçôes em contrario .

Rio de: Janeiro, ~I de dezembro de 1909, 88' da Iudepcu
dcncia e 2I D da República.

NILO Pr~;(;'ANJfA.

Lu01'()Uo de JJu!l1()('s.

Estatutos do Banco da Provinda do Rio Grande do Sul

CAPITULO l

Art. I'. O Banco da Proviucia do Rio Grande do Snl, fun
dado nesta cidada no anuo de 1858 e reorganizado nesta data será
regido pelos presentes estatutos, formulados de accórdo COlll o de
creto u. 370, de '2 de maio-de 1890, e mais legislação em vigor,
relativa ás sociedades anonyrnas.

Art. 2°. O prazo .de sna.duraçâo, em sua nova phase, será de
30 annos, contados a partir de I de janeiro, de 19IO.

Art. 3D • A séde, o .íoro e a administração do Banco serão na
cidade de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul.

CAPITULO ][

Art. 4". O capital do Banco fica elevado a 10.000:000$, divi
dido em 50.00°. acçôes nominativas de 200$ cada-uma, realizado
50"1, do seu valor.

Art. 5:0: A integralização das acç?es. será j:~'M~zadü 'em pres
tações de 10°/o, do seu valor nomiíral, com i.ntcrvallo nunca
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menor de 3Ddias, precedendo sempre annuncios com antecipação
de 15, publicados lias folhas diarias dc maior circulação.

Art. 60 • Os accíonistas q.ue não effectuarcm Ó pagamento elas
prestações nas épocas fixadas pela directoria, incorrerão lias penas
comminadas pela lei das Sociedades Anonyrnas.

§I ,0 Exceptuam-sc os casos em que occorrerern circumstan
das extraordinarias, justificadas perante a directoría, até 60 dias
após a expiração do prazo para a realização de qualquer prestação,
sujeitando-se o accionísta, neste caso, á multa de 3 % sobre O
valor da entrada em móra;

~ 2 o As· acçôes cahidas em commisso serão rccmittídas ;
§ 3. o O producto das multas e o agia das acções reemittidas

serão levados ao fundo de- reserva.
Art.· 7. ° As acçóes serão indivisiveis em relação ao Banco,

que não reconhece mais de um proprietario por cada acçáo.
Art. 8.° A transferencia das accóes será feita na séde do

Banco, no livro competente e por termo assignado pelo cedente c
cessionaríovou seus, procuradores e um escripturario do Banco,

Paragrapho unico , No caso de transmissão de acc6es a titulo
de legado ou por outros actos judiciaes, obscrvar-sc-ha o QU8 a res
peito determina a lei das Sociedades Anonymas.

Art. 9,° No caso de extravio de acçõcs, serão expedidas se
gundas vias á rcquisiçáo do accionista, após as publicações feitas
pela directoria, não havendo contestação, e ficrrà o requerente su
jeito ao pa~aniento dos 'aununcios 'e mais mil réis por acção ,

CAPITULO in

tiA:5 Ot)l~RAÇÔES ])0 _BANGU

Art. 10, O Banco poderá fazer as seguintes operações por si
c suas caixas filiaes :

I. o Descontar. letras e titulas commerciaes subscríptos por
duas ou mais firmas de reconhecido credito;

2.° Comprar e vender saques sobre todas as praças do Brazil ;
3. o Fazer operações cambiaes sobre praças extrangeiras, por

sua conta ou de outrem;
4. ° Fornecer cartas de credito c prestar fianças mediante ga

rantia idonea ;
.5. ° Fazer adeantamcntos em conta corrente a prazo fixo; sob

penhor de metaes preciosos, amoedados on não, diamantes,. títulos
de divida publica, do Estado ou municipaes, letras hypothecarias,
títulos commerciaes;ou outros garantidos pelo Estado, acçôes



ou obrigaçôes idebcnturcs) de sociedades anonyrnas acreditadas e
n03 termos da legislaçao em vigor;

6. o Su bscrcvcr, > comprar e vender 1 por conta propria ou de
terceiros, titulas da divida publica geral, do Estado ou munici
paes, letras hypothccarias.. aecões c obrigacócs (debcnlurts'; de em
prezas commercíaes c industnacs de credito firmado, com sede
neste Estado ou "fora dellc, podendo tambem comprar c vender
metaes por conta própria OLl por commissão, assim como bens de
raiz;

7. o Adcanrar dinheiro sobre mercadorias que não sejam de
íaci! deterioração, armazenadas na Altandega trapiches alfaudega
dos ou não.vem urmazem c em viagem, contra conhecimentos,
quando taes operações offcrcçam inteira segurança de reembolso
em curto prazo c sejam cercadas de garantias effectivaa ;

B. o Abrir contas correntes devedoras, mediante garantia de
penhores a que se referem os paragraphos antecedentes, com titu
los cornmerciaes, cartas de credito ou valores eflcctivos, c de hypo
theca de bens de raiz;
, .9~ o As transacçôes acima, quando forem feitas com a adrni

uistração publica, autorizada por lei, e com sociedades anonymas
de reconhecido credito e de accórdo COlll os seus estatutos, poderão
ser rcalizadasiudepcndenterncntc das B'mantias exigidas no presen
te artigo, mediante voto unanime da directoria ;

10. 'Receber dinheiro em conta corrente de movimento, com
ou sem juros, e tarnbem em deposito a prazo Iixo ;

I I. Instituir o credito real, crcando Uma carteira hypothe
caria que funccionará em secção especial, regulaudo.se pelas dispo
sições destes estatutos e pelos decretos ns, 169 A, de ro de janeiro,
e 370, de 2 de maio de 1390.

Art. I I. Além das operações bancarias e commerciaes poderá
o Banco, mediante condições que estipular :

I. o Encarregar-se de auxiliar a organização de emprczas de
utilidadepublica reconhecida e subscrever acções das mesmas;

:2. o Receber em deposito, mediante lllodica commissâo, titules
de qualquer natureza, mctaes preciosos. moedas de ouro c prata,
pedras finas e outros valores; acccitar mandatos para cobrauca de
rendimentos, arrecadar heranças eIiquidar operações. '

CAPITULO IV

DO CREDITO PE~SOAL

Art. t a . Fica instituido o credito pessoal que será concedido
a commcrciantcs c particulares que notoriamente tenham fortuna.
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§ I.,) A dircctoria conj unctameu:c com o couselho. tiscal O~:g~l'
nizará o competente cadastro.rque será por todos.assiguado ,

§:1. o Para dctcrminara quautia que cada firma pôde retirar,
cneccssario unanimidade de votos.

83 ~ o O' cadastro será revisto, pela dircctoriu c conselho fis
cal, sempre quco .julgarcm..conveniente.

A dircctoria, no intesvallo das revisões 1 podcrá-altcral-o uni
cuncntcpara reduzir o.crcdito .

CAPITCLO V

no CRE1)lTlj HEAL

Art. 13. O Banco da Proviucia elo Rio Graude do Sul crcará
uma carteira hypothecaria, com a faculdade de cmittir letras hypo
thecarias, de uccórdo ,COIll ..OS decretos )1S ~ 169 A 1, de, rodc janeiro,
e :170, de 2 de maio de 1890 e mais legislação" em vigor, destinada
a hlzer operações de credito real, com garantia de propriedades
ruraes e urbanas situadas r.o Estado do. Rio Grande do Sul, que
constituirá a circumscripçáo territorial do Banco:

Art.14~ A.cartcira.hypothecaria fuuccionará em secção espe
cial c ,denomik\ar-sc~ha Banco da Provinda do Rio Grande do
Sul ~ Secção. de Credito Rea] .

Art. 15. Serão operações da Secção do Credito Real:
1. o Ernittir letras hypothecarias ;
:2. o Effectuar empresiímos sob garantia de propriedades. ru

raes c urbanas, a prazo máximo de 30 annos, ressratavcis em ano
nuidades, pagaveis semestralmente"; '-'

3. u Descontar os papeis de credito cmittidos pelas coopera
tivas, de 'credito agricola de responsabilidade illimitada, preveni
entes das seguintes operações :

,,'t\ .cmprestimossob penhor agricola por prazo nuuca cxcc
dente de U111 auno ;

b,) desconto. de notas prornissorias C01:11 O prazo m<.1:\:[1110 de
um anno;, garantidas por duas firmas solvaveis, ccudo uma de
lavrador ou. industrial, alem da responsabilidade solidária das
cooperativas ;

c) desconto de warrants, ·1~.tI:as c' bilhetes de mercadorias,
cmittidos de accórdo C0111 a lcgislaçáo em vigor.
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4. ° Emprestimm:; por meio de contas correntes ou notas pro
missorias, de ptu'I.0 iuU::tior a dousunuos, aos syndicatos c coo
perativás de credito agTlcohtdc:'-respClusabilidade, illimitoda ,:

5. c' Receber pcq UCI10S dcpositos.cm conta corrente, abonando
juro superior á taxa Iixadu para ·[\·scanta,g correntes commuus..
. O'Bauco emittirá uma cadernetaespecial para esse 11m -dcno
minada «Popular», na qual serão lançadas .ascntradas e . sabidas
ele capital c os juros a lavor do --, depositantes.

Nessa caderneta serão exaradasias condicócs de ,abertura e
encerramento da conta, prazo para as retiradas é épocas de capita
lização dos j LIraS;

6. ú As garantias assim recebidas serão applicadas na compra
de titulas da divida publica federal

"
estadual c dos rnunicipios do

Estado, letras hypothecarias do proprio Banco e nas operações a
que se referem os §§ :')0 e 4°.

Art. 16. O Banco poqcrú tamix~m executar as operações
mencionadas no art. 286 do decreto n.37o;' de' 2' de maio:'rJe
J890: excepto a de que trata o n. 13 do mesmo 'artigo.

nos E?I\PRESTI:\\OS, HYPOTJlECA1ÜOS

Art 17. Os empréstimos em que se devem fundar as lcttas
hvpothecarias SCI .10 ao juro que for combinado e .C0111· amortização
calculada sobre o prazo COIl vcncioúado, sendo o maximo de trinta
anuas.

§ I. Q Os emprestirnos não poderão ter legar senão sobre prí
meira hypothcca constituidu, cedida ou subrogada.

§ '2. ° Considerám-seicóm efteito sobre -primeira hypotheca
os cmprestimos destinados .ao .pagamcnto dss. hypothecas auteri
ormentc inscriptas, quando por esse p[igamcuto ,QU J~ubrogação o
Banco venha a ficar 'em primeiro lagar Co sem c0uqjrrep.cia.,,No
Banco ficará a q uautia neccssaria para se operara suJ~rQgp.ç~q:..

§ 3. Q Nenhum ernprcstimo poderá .exceder á metade -do .va
lordos immovcis ruraes e tresquartos dQ} immoveis urbanos

§ 4. o Os emprestimos hvpothccarios ecrão feitos a dinheiro
inteiramente, parte em letras hypothccarias, ou nestas unicamente.

~ 5. o Effectuando-sé o elüpré~ti1l1o em letras' hypotliccarias,
estas,' serão .ao par. , . '. ,. ...-

§ 6,.°,Si o iemprestimo for leito em,: dinheiro, ou-parte e~l .di
nheiro, as .. letras .hypothecárias pi'ovenientes de~sc. emptêsfim:0~'V0~
dcrão ser negociadas pelo Banco COluO c quando 'lhe:'coú\rief!-rca
lizando.para .esse,fim. as op.e~açõ~s: permiuidas peldart. ·294 do
decreto 11. 370, de o de maio de ,890.
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S 7· o No aeto do empréstimo o Banco receberá logo do mu
tuario ou deduzirá do capital, annuidade respectiva ao tempo que
decorrer 1 desde o contracto até o fim do semestre em que o mesmo
contracto se fizer .

§ H.o As annuidadcs serão calculadas de modo que a amor
tizaçâo total da divida, cornprchendendo a quota da amortização,
os juros estipulados c a porcentagem da administração, termine
dentro do prazo do contraeto.

§ 9. o As annuidades constarão:

a) do juro convencionado;
b) da commissão de 1% para as despezas de administração;
c) da amortização, que variará conforme o prazo cio emprcs

timo ,
§ 10.-08 emprestimos BC effectuarão a juro que não excederá

de 8 -t, ao anno ,
§ I I As annuidades serão pagas e111 dinheiro por semestres

vencidos, sempre em 30 de junho e:)1 de dezembro, qualquer que
sejaa data do contracto ,

~ 1:2. E' facultado ao mutuario pagar antecipadamente a sua
divida no todo ou em parte, fazendo-se neste ultimo caso a reducção
proporcional das prestações ou annuidadcs que ainda estiver a
dever.

§ 13. Si os pagamentos antecipados forem em letras hypothc-.
carias, estas sefão recebidas ao par, e o Banco terá o direito de re
ceber uma indemuização de :2 % sobre o capital reembolsado, paga.
no mesmo acto .

A1'1. 18. Além das condições relativas ao ernprestimo, o
Banco estipulará em seus contractos aR multas que julgar conve-:
nieutes para o caso de falta de cumprimento das condições do
mesmo contracto.

O Banco. fica com o direito de. exigir o reembolso da divida,
antes do veucuucnto do prazo do contracto :

a) si no prazo de 30 dias o mutuário não denunciar ao Banco
'a alienação total ou parcial que tenha feito do immovel hypo.thecado ;

b) si igualmente no mesmo prazo não denunciar as deteriora
çôes.quc o immovel tenha soffrido assim como todas as faltas que
lhe diminuam o valor, perturbando a posse delle, ou que ponham
em duvida o seu direito de propriedade;

c) Ai tiver occultaclo factos por elle conhecidos que tragam a
depreciação do iuimovcl, extingam ou torne duvidoso o seu direito.

Paragrapho uuico . A execução do immovel, por qualquer des
tes motivos, dá direito ao Banco a urna iedcmnização de .solo sobre
o capital a reembolsar ~
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Art. 19_' A falta de pagamento -da annuídade autorizará o Ban
co não só a exigir esse pagamento como o da divida ainda não
amortizada, ficando o mutuario sujeito ao juro da móra, na razão
de 1% ao mez ,

Art. 20. A fallencia ou insolvabilidadc do devedor dão di
reito ao Banco de executar o immovcl antes do vencimento do pa
~amellto ou de usar da faculdade concedida pelo art. 340 do
Citado decreto n. 370.

Art. 2 r. O,:; immoveis urbanos dados em hypotheca serão se
guros, sendo os premias do seguro, impostos de decima, pennas de
agua e foros carregados nas prestaçóes, afim de ficar garantido o
pagamento delles, o qual ficará a cargo do Banco.

Art. 22. Nos contractos se estipulará que 6 Banco ficará su
brogado, como procurador em causa propria no direito de receber j

no .caso de sinistro, a importaucia do seguro da companhia segu
radora, para pagar-se da divida aLI applical-a álreparação do pre
d~o, com deducção da parte relativa ao pagamento da prestação ven
cída.

Art. 23. Fica entendido que, no caso de sinistro, o Banco
usará livremente do direito de receber a importaucía do seguro ou
applical-a, sob sua administração, ao reparo do immovel hypothe
cada.

Art. 24. No caso de applicar-sc a importancia do ·secruro do
p~·al11ellto da divida, o embolso assim feito será considerado como
pagamento antecipado.

Art. 25. ° Banco não emprestará:
]6 Sobre hypothecas de minas;

2°. Sobre immoveis pro indivisos, salvo si a hypotheca fôr
estabelecida sobre a totalidade e com o conséntimcuto unanime
dos co-proprietarios ;

3'° Sobre prédios ou quaesquer immoveis cujo usofructo cs""""
teja separado do direito de propriedade, salvo consentimento ex
preso, tanto do usofructuario como do proprietario ,

Art. 26.0 Banco em nenhum caso receberá, em hypotheca,
propriedades urbanas ,cujos rendimentos não forem superiores á

annuidade pela qual tem de ficar obrigado o mutuario ,
Art. 27. Para os ernprestimos para a compra, de predios;

deve o proponente concorrer ao menos caiu 25%do valor em que
pelos peritos do Banco for avaliado o predio.

Art. 28. Os immoveis on outros bens offerccidos á hypotheca
serão avaliados por peritos do Banco, que.tomarão como base, .além
de outras indicações, a renda liquida do immovel, o seu valor ve
nal e as declarações para pagamento do imposto territorial.
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Art. 29. ~c\s. condições praticas desses cmprestimos, O modo de
preparar as propostas e os documentos, que devem instruií-as, são
objectos de regulmeuto quc a directoria do Banco organizará para
conhecimento c governo dos pretendentes.

Paragrapho unico. Todas as despezas necessárias para a ac
quisição de'documentos, que tenham de acompanhar as propostas
e avaliaçócs, serão por conta dos proponcntes.unesmo no caso de
não ser acceita á. proposta ; bem .assim as despczus que Se fizerem
com' O' cancellamento das hypothccas.

11..\S LETRi\S IlYI'OTlIECAR1AS

Art , 30..0 Banco, usando da l;lculdade concedida. pelos de
eretos n. 169A; de 19 de: janeiro, e 370, de 2 de 111aiosle,lU90,smit~
tirá -letras hvpothecarias do valor mínimo de 100$ cada uma, vcn
ccndo o juro. máximo de .6 %. aounno, ,:pago. semestralmente na
sede social ou em qualquer das filíaes ou agencias do Banco.

Paragrapho unico. A emissão das letras hypothecarias , das
qllacs constarão a taxa de juro, prazo, tempo c modo de pagamento,
não poderá exceder a somma do valor nominal dos cmprestimos
nem ao declupo do capital social realizado.

Art. 31. ti-\s letras hypothccarias serão nominativas ou ao por
tador. Umas c outras assiguadas por dois membros da dircctoria
e por dois funccionarios do banco serão selladas, com o se110 elo
Banco e extrahidas do respectivo livro de talões.

Paragrapho..unico. As referidasIetraa terão anumeraçáo de Or
dcm, relativa ao anuo dc sua emissão, constituindo cada anno uma
serie.

Art. 32. -A. simples tradição é snfficiente para a transferencia
das letras. .ao portador,' sendo. as nominativas transferiveis por
endosso, cujo efeito é .apenas o da cessão.civil e sem responsabili....
dadepara o endossante,

Paragrapho unico . O que fica disposto neste artigonão exclue
outro qualquer meio legal de transferir a propriedade das ditas
letras, .

Art'.'33' O, pagamento por via desando será feito coma
quota de annuidade destinada para amortização e c~=Hn a impor
tauciadospagamcntos antecipados, quando estes forem feitos em
dinheiro .

P~tagrapho unico. Este sorteio, terá Iogar no mcz:d(: março'
de cadâa!lllb,lía sede social, sendo regulado. pelas disposições, dos.
arts.' 3'1.8~e 3~m·db citado decreto 11.370, de 2 de maio de '1890.
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A n . 3i-. Os numeres desiglÍ~ldós pela surte serão publicados,
procedendo-se ao pagamento da,s letras sorteadas no dia previa
mente annunciaclo.

Paragrapho unico. Desde o diÚ aunuuciado para o resgate,
deixarão ele YCnL:Cl; juros as letras sorteadas, cUJos numeres se pu
blicarem .

Art. 35. As letras amortizadas por via de sorteio eerão inu-,
tilizadas no aeto do resgate, com umcarimbo especial, equeimadas
antes de proceder-se ao seguinte sorteio.

Art. 36. De todos os actos, tanto do sorteio como da queima
se lavrará um termo assignado pela directoria e por dous funccio
narios do banco, servindo um de secretario:

Art. 37. As letras hypothccarias recebidas em pagamentos an
tecipados serão carimbadas com um carimbo especial, entrarão em
sortcio conjunctamente com as mitras C serão restituidas á circula
ção logo que houver novos cmprcstimos.iuté a concorrente quantia
destes.

Art. ~8. O pagamento' dos juros. das letrashypothecarias co
meçam nos cinco primeiros dias de maio e uovembro de cada, anno,

CAPITULO VI

DA ASSE,\lBLEA <IERAL

Art. 39. A asscmbléa geral tem, poder para réso~ver_ todos os.
negocio» do banco e p6de deliberar quando se acharém reunidos'
accionistas que representem no mínimo um quarto docapital social.

Art. 40. Constituída a asscmbléa geral pela forma prescripta
lia artigo antecedente, poderá resolver tudo quanto fôr de sua com
pctcncia, excepto sobre reforma de estatutos.fiquidação, dissolução
e augrncnto de capital para o que é misteracharem-se reunidos accio
nist-is que representem dous terços do capital.

Art. 41. No caso de não haver numero legal para a' constitui
çãe lia assembléa geral, observar-sc-ha o diapostovna lei n. 434,
de julho de rB9I.
Art. 42. Todos os accionistas, ainda sem direito de voto, poderão
assistir aos trabalhos da assembléa e discutir o objccto sujeito-a de
libcracão.

Àrt. 43. Todos os.annos, dentro doprimeiro trimestre.de
cada anuo, e em dia previamente annunciado, se reunirá a assem
bléa geral ordinaria para lhe ser, nprcscntadoo rclatoriojannual
ac.ohipa~lhpdü'.do balanço, conta ,d~ .lucros .c perdas e rmrGcç.~·,;do
conselho fiscal, e se procederá a eleição dos .dircctorcs cujo mandato
tenha terminado, do conselho fiscal 'c seus respectivos supplentes.
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Art. 44. Tratando -BC da eleição da directoria ou conselho fis
cal e seus respectivos supplentes, a votação será por escrutínio se
creto e 11a razão de um voto por cinco acções, até o maximo de cem
votos para cada acciouista por si, e outros tantos como mandatario.

As votações em todos os demais casos serão svmbolicas vencen
do sempre a maioria dos accionistas presentes; si, porém, tres ou
mais acciouistas o requererem, serão tomadas pela representação do
capital.

Ar1. 45. Serão admittidos a votar nas assembléas geraes :

1°. O tutor pelo tutelado c o curador pelo curatelado;
2°. O marido peja mulher e os paes pelos filhos menores;
;)0. O socio da firma social pela firma;
4(). O representante da administração de sociedade anonyma

ou corporação;
5°. O inventariante pelo acervo pro·indiviso ;
("'. Os syndicos pelas massas fallidas.
A1'1. 46. N,L<; reunióes ordinarias é permittido tratar-se de

todos os assurnptos que possam interessar o banco; nas .extraor
dinarias 8Ó se tratará do objecto para que forem convocadas.

Art. 47. Assemblcas geraes serão presididas por um accionis
ta eleito ou accionado, que escolherá outros dous para servirem de
secretarios.

Art. 48. A asserublóa geral ordinaria será convocada por an
nuncio nos [ornses com 15 dias de anteccdencia c as extraordinarias
com a auteccdcncia que a dircctoria julgar conveniente.

Art. 49. A transferencia de acçõcs será suspensa oito dias
antes daquellc que for marcado para a reunião da assernbléa geral
ordinaria ,

CAPITULO VII

no CONSELHO FISCAL

Art. 50. A assembléa geral elegerá annualmeatc tres fiscaes
e outros tantos supplentcs.

Paragrapho unico. O modo e condições de elegibilidade serão
os mesmos estatuídos para os membros da directoria .

Art. SI. Incumbe ao conselho fiscal:
1. o Apresentar com antecedencia seu parecer sobre as opera

côcs de anno para ser lido em assembléa geral ;
> 2. o Denunciar os erros, faltas e fraudes que encontrar no
exame dos livros e contas;

3. ° Examinar os livros, verificar o estado da caixa no ultimo
dia do semestre e a existcncia dos titulas pertencentes ao banco;
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4. () Reunir-se ordinariamente uma vez por mel, a~111 ~e tomar
conhecimento das operações do banco, e, extraordinariamente,
quando requisitado pela directoria.. , .

Art. 52. Cada membro ao conselho fiscal. em cxcrcicio. per
ccberá 2:4onS. aunualmentc.

CAPITULO VIII

DA All,\llNISTRAÇ;ÃO no BANCO

AI t. 53. A adrninistracão do banco compor-se-ha de tres di
rcctores, eleitos dentre os'accionistas por cscrutinio secreto em
assernbléa geral. .

~ I. o O seu mandato durará tres annos, fazendo- se a eleição
annualmcnte em relacáo ao mandato de um dos tres dircctores

~ :2. o A directoria terá tres supplenrcs eleitos annualmcntc, e
tamb?1l1 por escrutinio secreto.

~ 3, o Os directores e supplentes podem ser reeleitos ..
~ 4, o Os directores, antes de entrarem em cxcrcrcio, cau

cionarão .. cada um, roo acçóes de banco para garantir a sua
gestáo.

~ 5. o Cada director perceberá o houorario annual de .....
18!oOOSl podendo ser alterado pela asscmblca geral ordinária .dc
accionistas .

Art. 54, São prohibidos de servir conjunctarnente na dire-
ctoria :

I. o Ascendentes e descendentes, mesmo por affinidade ;
2. o Irmãos e cunhados) durante o cunhadio;
;). o Parentes collatcracs até o quarto gráo civil;
4. o Os socios da mesma firma cornmercial e seus prepostos.
Art. 5.1. Não poderão ser eleitos directorcs e fiscacs os im-

pedidos de negociar) segundo a disposição do codigo commer
cial.

Art. ;;ú. Quando a escolha da asscrnbléa geral recahir e111
pessoas que estejam impedidas legalmente, ou por estes estatutos,
serão declarados HUnOS os votos recolhidos, ainda quando haja
outros menos votados, procedendo-se em acto snccessivo a nova
eleicâo ,

, Art. 57. E' incornpativel o -cargo de director com o exercício
de igual cargo em qualquer outra sociedade anonvma ou com o de
gerente de firma comrnercial, individual ou saciar

Art. 58. Quando) por motivo de íallecimcuto, impedi
mento legal, . ou resignação do cargo, se verificar alguma vaga de
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dircctor. adirectoriachamará O supplcnte mais votado, c.vno caso
ele igualdadc-clc votos, -oqucfor maior acciouista-afim de preen
chern vaga;

O mandato do supplente dumrúsómcntc, até' a primeira .rc
uniria da assembléa geral ordiuaria, que elegerá outro dircctorpclo
tempo de exercício restante daquclle :que motivou a vaga.

Art. :19. Os directorcs que deixarem, sem causajustificada,
de exercer a~ respectivas funcções por mais de 30,dias serão con
siderados como tendo resignado o cargo; a dircctoria, entre
tanto, poderá conceder .licença, sem vencimentos, a qualquer dos
seus, membros; chamando o' substituto legal,

Art. 60. Todos" os directores são obrigados a comparecer
diariamente ao banco; para exercerem as suas funcçôes, ",~egu.ndó
as cxigencias do serviço.

Art. ,01 . Compete á dírectoria:

,1\ nomear e- dcmittir o pessoaldo Bapê? e marcar-lhe 08
vencImentos. e fianças, qU<l1~do. Julgar necessanasj

2(\ .:étetermina-r a taxa dos depósitos,' descoutos e 'émprestimos,
assim como o prazo dessas operações;

;)0, deliberar sobre as condições geracs dos contractos, admis
~~o. de pedidos de emprcstímos, emissão e amortizacão, de letras
hypothecarias ~

4°, assignar as' acçóes c letras hypothccarias ;
5° fixar a época das entradas a realizar;
60; resolver sobre o commisso· das acções ;
7°, determinar os dividendos seinestracs ;
8°, convocar. assembléa geral .ordinaria ou extraordinaria i.

9°, crear filiacs e .agencias.;
10, organizar o regimento interno dos diversos serviços do

banco;
r r ; assignar os saques, aeceitcs c, .endossos de .letras, cartas

de credito c todos os mais papeis e contractos quco banco celebrar
e toda a sua correspondencia ;
". ' 1'2,. os saques, serão tambemassignados pelo chefe da contabi
lidade c- ,os recibos ppr dinheiroa juro .pclo thcsoureiro.;

IG"e;xercer livre e geral administração, para.o que.fica inves
tida dos -PQdcres precisos. inclusive para, praticar os actos meneio
nados.no mt.'Io2,do decreto de.a.dejulhodo 1891.

1\.1'1. 62. Nenhum director poderá fazer qualquer transaccão.
sopre responsabilidade. de sua firm<ll·,scm,accôrdo unanime dos
outros directores, accôrdo que deverá constar de acta.

Art,,,63,}\llenllllm,directoré permittido licitar em praça bens
hypotbecados ao banco, nem comprar bens do proprio banco.



ArL 64. Adirectoria poderá, com a approvação do conselho
fiscal, suspender qualquer de seus -mcmbros que se incompatibilizar
com as funcções de seu cargo, levando opportunamcnto esse seu
acto ao conhecimento da asscmbléa geral; para esta resolver a res
peito.

CAPITULO IX

:DO FUNDO DE RESERVA E' DIVll)E:-,'DOS

ArL 6,)'.0 fundo de reserva, além de ,seI'Vir de garanua es
pecial para letras hypothccarias emittidas pelo banco, e destinado
a fazer face uos prejuízos verificados' nas' transacções do mesmo e
será -formado:

a) (com seis a vinte por cento) 6 a 20 0/, dos lucros liquidas
provenientes de operações eflectivamcntc realizadas durante o se
mestre e verificados pela contade lucros e perdas;

b) com a multaem q~le incorrerem os accionistas pela demora da
realização das entradas do capital suhscripto, quando chamado pela
directoria ; _'

c) com o producto das acções que forem declaradas em com
misso ;

Li) com as sobras dos dividendos c dividendos não reclamados
détitro de cinco annos.

Art. 66. Quando o fundo de reserva exceder de 10.000:0008,
será o excedente destinado á integração das acçôes, que-será reali
zada gradualmente, levando-se "ao' credito dos acciouistas quotas de
Ia % sobre o valor nominal das acçõcs.

Art. '67'. Os lucros "liquidos semestracs provenientes de ope-
rações completamente ultimadas serão ,distribuidos do seguire modo:

a) 6 a 2Ó (>/0 para Ó fundoderescrva;
b) 3 -t; bonifação á directoria ,
Paragrapho umco , .Deduzidas as verbas-de quetrata este artigo,

se distribuirá:
a) um di vidcndo (l.OSacciouistas até I ~1O anuo ;
li) I 1/2-;:'/0 para aconta auxilio aos empregados do banco c

suas Iamilias, ernquanto osaldo della fôr inferior a 500:000$000';
cl o cxcedente.vsi houver, será-levado ao fundo de reserva .

. 1\rt:.68. Não se fará<distribuição de .dividen:lo',em'l"antoo
capital desfalcado em consequencia de prcJllIzos 11aO for "mteg'rrtl~
mente restabelecido. " L

Art." 69. Os dividendos serão pagos cmjaneiroc jullro de cada
anDO.

Art:.. 70'; O'anno bancário correrá dei dcjanciro a 3I'(~e de
zernbrode cada-anuo.
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CAPITULO X

DAS CAIXAS F1LlAES E AOE:'\CIAS

Art. 7 I . A directoria, de accôrdo com o conselho fiscal, poderá
manter e estabelecer caixas Iiliaes ou agencias, tanto no Estado
como em outras praças do paiz ,

Art. 72. A dircctoria elaborará o regimento interno das caixas
Iiliaes e agencias', organizando o quadro do pessoal de cada Ul11i.l 1

suas attribuiçóes, responsabilidades e fianças c modo de funccionar.

CAPITLLO XI

UlSPOS[(,:ÚES GERAES

Art. 7'). A credito da conta (( Auxilio aoscmprcgados \J, já
existente, será levada a quota de que trata o art. 64, paragrapho
unico, letra b, bem como o rendimento da propria conta, á taxa de
juro igual á que o banco pagar aos mutuantes.

Paragrapho unico . Ql1àlldo o saldo attiugir a 5°0: 000$, será
levado unicarüentc a credito da mesma conta o seu proprio rendi
menta.

Ar1. 74. A directoria organizará c submetterá á provação elo
conselho fiscal o regulamento para a concessão do auxilio aos em
pregados do banco e suas farnilias .

CAPITULO XII

DISPOSIÇÕES TRA1\'SITOIUAS

Ar1. 75. Considerar-sc-ha subscripto intcgralmeu:c pelos ac
cionistas que existirem ao entrar em vigor os presentes estatutos,
o angrncnto do capital de ;).000:000$ ,-1: ]0.000:000.

Ar1. 76. Para a effectiva realização-de 50% do capital nomi
nal do banco, será separada do actual fundo de reserva a quantia
de 2.100:000$, que se ditribuirá pro rata entre as accóes de pri-
meirae segunda emissão. _ _ >

Art. 77. Realizados pela fórrna prevista no artigo antecedente
$0 °/0 do capital nominal do banco, serão recolhidas as 25.000
acções actualmente em circulação c permutadas, proporcionalmente



ao capital realizado por cada accioniata, por novos titulas em nu
mero de 50.0(1..).

. Art. 78. l\S acçócs pertencent~s aos accionistas que, decor
ridos 60 dias, !1ao tenham compar:cldo para ,eficctuar a permuta de
q.ue trata r, artigo alltecedcllt~l ~erao reemettidas por conta dos <lC
cionistas, precedendo a reennssao annuncio durante 60 dias.

Art. 79. As acçóes correspondentes ás fracções que resultarem
para Os diversos accionistas da conversão de suas acções primiti
vas, serão reeJ;ne~tidas com annuncio prévio de 30 dias, c () pro
dueto darccmissâo rateado proporcionalmente entre '03' propricta
rios das fracçôes.

Art. 80. Em iguldadede condições, serão os accionistas, pre
feridos para a reemissáo das acçóes de que trat~l? os arts. 78 c 79.

Art. 81 -. Os actuaes dircctores , em excrctcro, desempenharão
conjunctamente o seu mandato durante o primeiro trieunio SUbEC
quente á approvação destes estatutos, procedendo-se, após a tcr
rninacrio desse prazo, de accórdo com o disposto no art. 53, S i-.

Art , .82. Os accionistas acceitam a responsabilidade 'que' lhes
cabe por lei e approvam estes estatutos em todas as suas partes.

Porto Alegre, 18 de novembro de 19°<).

Cornelio Ron, presidente da assembléa.
Lui: do Xascimcnlo Ramos, 1° secretario.
Emi/io GuilanSYl 2° secretario.

A Commissáo
Oclavíano Goncalves ,
Ddm"ltndJ) 11. ''l'eltsdwr Baslian ,
Antonio Francisco de Castro.
Fructuoso Borges Monteiro,
José (iuílhcrmino de Moraes,
T. B. Oliveira.
Timotheo Pereira da Rosa.

Reconheço as assignaturas supra. Porto Alegre, 1 de dezem
bro de 1909. - Em testemunho de verdade, o norano, Octnviano
Gonçalves.

Reconheço verdadeiros .osignal' c firma retro) do notario
desta capital Octaviano Gonçalves. Porto Alegre, 1 de dezembro
de 1909. - Em testemunho de verdade. - O escrivão federal,
Viclorino Borges.
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DECRETO N. 7.'786 - DE 31 DE DEZEMGRO DE II)O()

Abre ao .\linislcrio da justiça e Negocias Interiores o credito especial de 1?:825S,

para pagamento elesub,;idios que deixaram de 1"CCCbel" Luiz Dcltlnn dos Santos,

Amphüopuic Botelho Freire de Carvalho, José Pedro de Oliveira (;alv<t(), JL1S·

tiniauu de Scvpa , Alcmdo Gucnabara , Homero Hiptista , Carlos Augusto de

Campos, Gabtno Besouro e Adolpho ~\fl"Onso d.:l Sílm Gordo.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos cio art. 70, § 5°, do regu
lamento approvado pelo decreto 11. 2.4°9, de 23 ele dezembro de 1896,
resolve, á vista do art. 8~ da leijt . j.e41, de 31 de dezembro de 1<)07,
revigorado pelo art. 6" da lei n. 2.050, de :)l de dezembro de J()o8,
abrirao Mtnlsterio da justiça e Negocies Interiores o credito especial
de 12:íh5$ para pagamento dos subsídios que LUIZ- Dclfino dos Santos,
Amphilophio Botelho Freire de Carvalho, jose Pedro de Oliveira
Galvão, J ustiníano de Serre, Alcindo Guanabara, Homero Baptista,
Carlos. Augusto de Campos, Gabino Besouro e Adolpho Affonso da
Silva Gordo deixaram de receber, no período de 16de outubro a :3 dc
novembro de 1891, e na razão de 1:425$ a cada um, o primeiro na qua
dadc de senador pelo Estado de Santa Catharina e os outros na de
deputados Iederaes, respectivamente, pelos Estados da Bahia, Rio
Grande do Norte, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa
Catharina, Alagoas e S. Paulo.

Rio de janeiro, 3[ de dezembro de 19Uj, ~mo da Indepeudcncia e
21° da República.

NILO PEÇA;\l[,.\.

l~sJJler'-lldiJlO Ul)"lIlpio de Torres Ban.íeírn,

DEC1~E'l'ü N. 7.787 - DE 31 DE DEZE~[IlRO DE 1909

Abt.:c ao :\\inislcrio da j ustiçn e Xegoctos !nkrion:s o credito e-pccí.u de 9:SSUS

\)1ra I'lag-amento de ajudas de custo e de subsídios q.tc dcixarmu de receber

.\\arçal pereira Escobar c justo Leite Cbcrmont,

o Presidente da República dos Estados unidos do Brazll, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art.70, § 5°, do regu
lamento approvado pelo decreto n . c. 409, de 2.') de dezembro de 1396,
resolve,' á vista do art. 8° da lei 11. I.B--! 1, de: 3{ de dezembro de 19°7,
revigorado pelo art. 6° da lei 11. 2.050, de :)I de dezembro de 19:)8,
abrir ao Ministerlo da Justiça e Negocias Interiores O credito especial
de9:5,S0$, sendo 5;·800$ para pagamento da ajuda de custo de I&)4 e
dos subsidias relativos ao período de 10 de outubro li. 20 de dezembro
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do mesmo annQ,Ql1e. deixoude receber Marçal Pereira Escobar, como
deputado pelo 'Estado do Rio Grande do Sul; e 3: 7,,0$ para paga
mento dos subsidias não recebidos, por Justo Leite Cherrnont, como
deputado federal pelo Estado do Pará, no periodo de 7 de maio a 25
de junho de 1894.

Riode Janeiro, 31 de dezembro de 1909, 88° da Independencia e
2[" da Republica.

NILO PEÇhnnll..·

Esmeraldino O/ympio de Torres Bandeira.

DECRoETO N. 7, 788 - DE 3' DE DEZEMBRO DE 190C).

Abreao Ministeríó;da;ju'stiça c Negócios Interiores o credíto-especlal-de 4::275S,

para pagamento de subsldíos que deixaram de receber Amaro Cavalcantt,
jcaquimCardoso Pe~eira de Mello c Francisco MariasOdrê Pereira,

o PresidentedaRepublíca dosEstados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o.Tribunal.de Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do regula
mento approvadopelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro 18<)6,
resolve, á vista do art. 8° da lei n, 1.841, de 31 de dezembro de 1907,
revigorado peloart. 6° da lei n'. 2.050, -de 31 -de dezembro' de I908,
abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito especial.
de 4: 275$ para pagamento dos subsidias que Amaro Cavalcanti,
joaquim Cardoso Pereira de Mello 'e Francisco Maria Sodré Pereira
deixaram de receber no perlodode '16 de outubro a 3 de novembro de
189I e na razão de 1 :425$, a cada um, o primeiro como senador pelo
Estado do RiO Grande do Norte e os outros dous como deputados fede
raes pelo da Bahia.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1909, 88°- da Independenciae
:2l° da República.

NILO PEÇANHA •

Esmeraldino OlympW de- Torres Bandeira,
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DECRETO N. 7.789 - DE 3' DE DEZEMBRO DE 1909

Abre' ao Mínístcrío da Justiça c Negocias Interiores o credito especial de 4:275S

para pagamento de subsidias que deixaram de receber Cyrino de J.omos Nunes

Fagundcs , Pauliuo Carlos de Arruda Botelho e joão Alvares Rubião Junior.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § so, do regu
lamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de
1896,resolve, á vista elo art. 8° da lei n. 1.84'1, de 31 de dezembro de
1907, revigorado pelo art. 6° da lei n, 2.050, de 31 de dezembro de
1908, abrir ao Ministério da Justiça e Negocios Interiores o credito es
pecial de 4: 275$ para pagamento de subsidias que CyrilIo de Lemos
Nunes Fagundes, Paulino Carlos de Arruda Botelho e João Alvares
Rubião Junior deixaram de receber, no período de 16 de outubro a 3
de novembro de 1891 e na razão de I :425, cada um, como deputados
f ederaes, o primeiro pelo Estado do Rio de Janeiro e os outras dons
pelo de S. Paulo.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1909, 88° da Independencia
e 21° da Republica.

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino OlymjJio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 7.7CJJ - DE 3' DE DEZEMBRO DE 1909

Abre ao Mímstcrío da justiça e Negocias Interiores o credito especial de 2:250$
para pagamento de subsidies que deixou de receber Manoel Francisco
Machado.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, tendo
louvido o 'Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do rcgu
arnento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de 1896,

fesólve, á vista do art. 8° da lei n . r.841, de 31 de dezembro de 1907,
revigorado pelo' art. 6° da lei n. 2.050, de 31 de dezembro de 1908,
~brir ao Minísterío da Justiça e Negocios Interiores o credito especial

e 2:250$ para pagamento dos subsidias que Manoel Francisco Ma
chado, na qualidade de senador pelo Estado do Amazonas, deixou de
receber de 16 de 'outubro a 3 de novembro de I8g1 e de 7 a 17 de
maio de 1894.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1909, 880 da Independencla
e 21° da Repubiíca.

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino Olrmpio de Torres Bandeira.
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DECRETO N. 7.791 - DE 3' DE DEZEMBRO DE 1909
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NILO PEÇANHA.

Esmeraldino Olympío de Torres Bandeira,

Abre ao Ministerio da justícn e Negocies Interiores o credito especial de 25:250$

para pagamento das ajudas de custo e de subsídios que deixou de receber José

de Almeida Mar-tins Costa Junior.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do regula
mento approvado pelo decreto n. '2.409, de 23 de de dezembro de
1896, resolve, á vista do art. 8° da lei n. 1.841, de 31 de dezembro de
1907, revigorado pejo art. 6° da lei n. 2.050, de 31 de dezembro 1908,
abrir ao Ministério da Justiça e Negocíos Interiores O credito especial
de '25:250$ para pagamento das ajudas de custo de r894 e 1898 e dos
subsidias relativos aos períodos de lO de outubro a 20 de dezembro
de rB94, de 5 a 3' de maio de 1897 e de 3 de maio a 15 de dezembro
de 1898, que deixou de receber José de Almeida Martins Costa
Junior, na qualidade de deputado federal pelo Estado do Rio Grande
do Sul.

Rio de Janeiro, 31 de de dezembro de 1909, 88° da Independencia
e 21° da República.

DECRETO N. 7.792 - DE 3' DE DEZEMBRO DE '9°9

Abre ao Míníster!o da Justiça e Negocias Interiores o credito especial ele 5:4508
para pagamento de ajuda de custo e de subsidias que deixou de receber Luiz
Pereira Barreto.

o Presidente da República dos Estados Unidos do BraziI, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do regu

·lamento approvado pelo decreto n. 2.40C), de 23 de dezembro de r896,
resolve, á vista do art. 8° da lei n. 1.84r, de 31 de dezembro de 1907,
revigorado pelo art. 6° da lei n. 3.050, de 31 de dezembro de I908,
abrir ao Minísterio da Justiça e Negocias Interiores o credito especial
de 5:450$ para pagamento da ajuda de custo de r8go e dos subsidias
correspondentes ao periodo de 15 de novembro desse anno a 26 de
fevereiro de 1891, que deixou de receber Luiz Pereira Barreto, como
deputado federa! pelo Estado de S. Paulo.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1909, 38° da Independencía ,
e 21° da Republica.

Nn.o PEÇANHA.

Esmeraldino Otrmpio de Torres Bandeira.
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DECRETO N. 7.793 - DE 3' DE DEZEMBRO DE '9°9

NILO PEÇANHA.

Esmeraldjno Oirmpio de Torres Bandeira.

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino OlympiQ de Torres Bandeira.

Abre ao Ministério da Justiça e Negocies Interiores acredito especial-de 4:27$$
para pagamento de subsidies que deixaram de receber Arncrico Lobo Leite

Pereira, Francisco Prisco de Souza Paratso e Carlos ]ustiniano das Chagas.

o Presidente da Republica dos Estados .Unidos do Brazil, tendo
ouvido '0 Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do regu
lamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de 1896,
resolve, á vista do art. 8° da lei n. 1.841, de 31 de dezembro def9ü?
revigorado pelo art. 6° da lei n. 2.050, de 31 de dezembro de 1908,
abrir ao ·l'v1inisterio da Justiça e Negocios Interiores o credito especial
de 4:275$ para pagamento dos subsidias que deixaram de receber
Americo Lobo Leite Pereira, Francisco Prisco de Souza Paraiso c
Carlos.justiniano das Chagas, no período de 16 de outubro a 3 de no
vembrode 1891, e na razão de I :425$ cada um, o primeiro comose
nador pelo Estado de Minas Geraes e os outros dous como deputados
federaes, respectivamente, pelo da Bahia e pelo já .citado de Minas
Gemes.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1909, 88° da Independencia e
21° Republica.

DECRETO N. 7.794 - DE. 3' DE. DEZE.MBRO DE 1909

Abre ao Ministério da Justiça e Negocias Interiores o credito especial de 11:47SS

para pagamento de ajudas de custo e de subsidias que deixou de receber o

general Francisco Manoel da Cunha Junior.

O Presidente da República dos Estados Unidos do BraziI, tendo
ouvido o Tribunal de Contas. nos termos do art. 70, § 5°, do regu
lamento, approvado pelo decreto Il. 3.409, de 23 de dezembro de
1396, resolve, á vista do.art, 8° da lei ri. _r.R4I. de 31 de dezembro
de 1907, revigorado pelo art. 6° da lei n. 2.050, de 31 de dezembro
de 1908, abnr ao Ministerio da Justiça e Negócios Interiores o cre
dito especial de II :475$ para pagamento das ajudas de custo de
189) a 1895 e dos subsídios relativos aos períodos de 16, de outubro
a 3 de novembro de 1891, de 8 de setembro a 31 de outubro e de I -a
20 de dezembro de 1894, que deixou de receber o general Francisco
Manoel da Cunha Junior, coma senador pelo Estado do Maranhão,

Rio de Janeiro; 31 de dezembro de 1909, 88° da Independencíê
e ~2IO da Republica.
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DECRETO N. 7.79, - DE 31 DE DEZE'lBRO "1' 1909
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Abre ao Mlníeten., da justiça e Negocies Interiores o credito especial de I6:IOOg

para pagamontc de ajudas de custo e de subsidias que deixou .dc receber

Antonio Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque

o Presidente da República dos Estados, Unidos do Brazil , tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. ]0, § 5°, do regu
lamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro .de
1896, resolve, á vista do art. 8'> da lei 11. 1.84(, de 31 de dezembro
de 1907, revigorado pelo art. 6' da lei n. 2.050, de 31 de dezembro
de 1908, abrir ao Ministerio da Justiça e Ncgccíos Interiores ,o credito
especial de 16: IOO$ para pagamento das ajudas de custo de r891 e
l&p e dos subsidias relativos aos periodos de ró de outubro a 3 de
novembro de 1891 e de 12 de maio a 12 de novembro de 1892,. qUG
deixou de receber. Antonio Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque,
na qualidade de deputado federal pelo Estado da Bahia.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1909, 880 da Independencia
e 2I(} da Republica.

NILO PEÇANHA.

Esmeraldino Olympio de Torres Bandeira.

DECRETO N. 7.796 - DE 31 DE DEZEMBRO DE 1909

Abre ao i\-linistcrio da Justiça c Negocíos-Interíorcs o. credito especial de 3:750$

para pagamento de suosídíce que deixou de receber Jose Rodrigues Per

uendes.

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, tendo
ü1!)"ido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 7c, § 5°, do regu
1am~.to approvado pelo. decreto n. 2.4°9, de 23 de dezembro de
1896, resolve, á vista do art. 8t1 da lei n. 1.841, de 31 de dezembro
de 19°7, revigorado pelo art. 6° da lei n 2.050, de 31 de dezembro
de I908, abrir ao Ministério da Justiça e Negncios Interiores o credito
especial ae 3: 750$ para pagamento dos subsidias que, na qualidade de
deputado federal pelo Esta.lo do Maranhão, JOSé Rodrigues Fernandes
deixou de receber nos períodos de 16 de outubro a 3 ele novembro de
r89I e de 13de outubro a 12 de novembro de 1892.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1909, 88° da Independencla
e 21 ° da Republíca,

NILO PEÇANHA.

Esmeraldiuo OlymPio de Torres Bandeira.
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Ab'~ ao MiI1i;'.l~:,i(. d,j .1':,1',,,- t'''~>:<Jdo' In:~ciOrcs o credito cs(\echl de z7:4~OS

pJra pag""'.l~" d"- ..'.jr:...h. (k ,'11.':0 e de sUbsidio, que d~i~()u de reccb~r

nr)roi"lõus Cu;''-'>, c:" i\'Í'Jr",~s .

.0 Presi~ent"da il.:?!-,~\blic..1 <'1."~ t.a.dos Luícos do Brazil, tendo
ouvido O 'I'ribun-il do \'/)'1[.1", 'lU: ttPilC:.' 'do art. 70, § 5°, de' regu
lamento approvado pelo (k~'f(:(') n: ::.." . de 23 de dezembro de
1896; resolve, á vista do a,' Ao lk k: ',1. ,~t!, de 31 de dezembro
de 1907, revigorado pelo art. ':" <ia ki 11. '2.' "de 3'1 de dezembro de
1908, abrir ao Mirnsrcno d;! J~L~,.iça <;. !\'c,.:ucios Interiores o credito
especial de 27:40r:-if; para pagdlJiõl'Ll() c!,> ajuda ce custo, de 18()6 e
dos subsídios corresponderltt's aos ,1tl'Ícxfos de 1') (I" outubro a 3 dé
novembro de 1891, de I :I 12 de novembro de 1,'\;Y2, de: 4 de maio a.,I de agosto de 1895 e de 14 de maio a JO de dezembro de 1&)6, que
deixou de receber Domingos Corrêa de' .\1oraes, na qualidade de depu
tn~o federa! pelo Estado de S. Paulo.

Rio de )atlciro, 31 de de dezembro de [9::J9, 88° da lndcpencencía
e 21° (ia República.

NILO PEÇ.\NlJA,

Esmeraldino Oly-mpio de Torres Bandeira,
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